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SUNUŞ

Kadim medeniyetimizin izinde…

Türkiye Yazarlar Birliği 2018 yılında kuruluşunun 40. Yılını kutluyor.

Öncelikle, TYB’nin kurulması ve bugünlere gelmesinde emeği geçen, katkı 
sağlayan başta kurucu genel başkanımız D. Mehmet Doğan olmak üzere 
herkese teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum.

1978’de farklı kesimlerden 14 yazarın bir araya gelmesiyle 7 Ağustos 
1978’de kurulan TYB, 40 yılda yurt içinde ve yurt dışında kültür hayatımıza 
damgasını vuran çok önemli kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz olarak başarı 
gerçekleştirdi.

TYB yönetimi olarak, 40'ıncı yıla özel ulusal ve uluslar arasıkültür sanat 
etkinlikleri planladık. Belirlenen tarih ve şehirlerde faaliyetleri yapmaya da 
devam ediyoruz.

Bu faaliyetlerden biri de “Edirne’den Mostar’a “Kültür Kervanı”ydı.

Daha önce, 22 Mayıs 2008 tarihinde  kuruluşunun 30. yılında Edirne’den 
Ardahan’a, 35. yılında ise 6 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’dan başlayan 
Siirt’te biten ve 10’ar gün süren etkinliklerde; güzergahta bulunan şehirlerde 
okur yazar buluşmaları, imza günleri, konferanslar, paneller, sempozyumlar, 
konferanslar, şiir şölenleri, tarih, kültür, edebiyat sohbetleri düzenlenmiş ve 
büyük ilgi görmüştü.

Şimdi de,  “Kültür Kervanımız” kadim medeniyetimizin izinde, Osmanlı’nın 
bizlere mirası olan Balkanlara tarihi bir yolculuk  yaptık.

Bilim adamları, şairler, yazarlar, gazeteciler, ilim ve fikir adamlarının içinde 
bulunduğu kültür kervanımızla1 Mayıs 2018 günü Edirne'den yola çıktı.

Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ 
ve Bosna Hersek’te  gerçekleştirdiğimiz kültür sanat faaliyetlerinde; edebiyat 
söyleşileri, şiir şölenleri, kültür gezileri, resim sergileri, panel ve konferanslar 
düzenledik.

Bugün her  ne kadar aramıza sınırlar çizilmiş olsa da, farklı ülkelerde, farklı 
şehirlerde geziyor olsak da; Camileri, tekkeleri, köprüleri, hanları, pazar 
yerlerini ve  şehirlerin genel yapılarıbize hep tanıdık geldi. Osmanlı mimarisi 
hâlâ etkisini gösteriyor.

Ayrıca, Osmanlı bakiyesi bu topraklarda yaşayan kardeşlerimizin gelenek, 
görenek ve inanç sistemlerini tüm canlılığı ile koruduklarına şahit olduk.

Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan
TYB Genel Başkanı
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Gezi güzergâhında olan yerlerde Yunus Emre Enstitüsü'nde, diğer yerlerde ise 
Türk dernekleri ve mahalli kurumlarla işbirliği içinde sürdürdüğümüz bu 10 
günlük faaliyet gerçek anlamda tam bir kültür ziyafetine dönüştü.

Gönül coğrafyamıza yaptığımız bu kültür yolculuğu; oradaki kardeşlerimizle 
aramızdaki dostluğu ve kardeşliği pekiştirdiği, tarihi, sosyal ve kültürel ilişlerin 
daha güçlenmesine vesile olduğu bir gerçektir.

Geziye katılanların dağarcıkları, anlatacakları ve yazacakları bir çok anıyla 
dolu.

Kültür kervanına katılan bilim adamları,  şairler, yazarlar, gazeteciler, ilim ve 
fikir adamlarının geziye ilişkin görüş ve düşüncelerini anlattıkları metinleri bir 
araya getirerek bu kitabı  oluşturduk.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere,  kültür kervanına katkı sağlayan 
tüm kurum ve kuruluşlara, duygu ve düşüncelerini  bizimle paylaşarak  
bu eserin ortaya çıkmasına vesile olan değerli dostlarımıza şükranlarımı 
sunuyorum.
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GEÇTİ KERVAN1

NEHİRLER geçtik, dağlar aştık, ovalar seyrettik, şehirler gördük… 
Kültürümüzün, manevî birikimimizin sınır tanımadığına hep birlikte şahit 
olduk. Her adımımızda kendimize güvenimiz arttı, insanlığımızın zekâtının 
dahi bir coğrafyayı ihya edecek değerde olduğunu gördük. 

TYB’nin 40. yılına armağan olarak düzenlenen “Edirne’den Mostar’a Kültür 
Kervanı” uzun, meşakkatli ve her adımı öğretici bir yolculukla salimen 
Bosna’ya ulaştı...

Kitabî değil hakikî bilgilere ulaştık. Yahut da kitabî bilgileri teyid eden gözle 
görülen gerçeklere vardık. Seyahat boyunca her adımda kendimizle karşılaş-
tık, hasımlarımızla yüzleştik. Maddenin zaferinin her şeye rağmen mânayı 
yok edemediğini gördük. 

Tek millet olduğumuzu bütün hakikatiyle gözledik. Karşımızdakiler de tek 
milletti! Yapan bizdik, yıkan onlar. Yapanlar tek millettir, yıkanlar da!

Her harab mabed, her hilâli yok etmeye yönelik hareket bize 2.500 kilometre 
batıdaki 8 asırlık müslüman yurdu Endülüs’ü hatırlattı. Müslümanlar 
Endülüs’te sekiz asır var oldular ve büyük, göz kamaştırıcı bir medeniyet mey-
dana getirdiler. Bu medeniyetin harabeleri bile kendini medeniyet addeden 
Avrupa’ya derin mesajlar veriyor.

Sekiz asır bir topraklarda var olmak, göz kamaştırıcı medeniyet meydana 
getirmek, kalıcı olmak anlamına gelmiyor. Bunu bütün gerçekliği ile bilmek 
gerekiyor. 

Balkanlar da iki asırdır Endülüsleşme sürecinde.

Balkanlar’da “rekonkusta”2 bitmedi...

Bu insanlık trajedisi bir defa daha tekrarlanmasın. 

“Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı”, esasen içimize doğru derinlemesine 
bir yolculuk. Siyasî sınırların kültürel-manevî sınırları tahdit edemeyeceğini 
apaçık gösteren bir seyahat. Bu yüzden bir anlamda kendimizi tanıma yolcu-
luğu bu. 

Osmanlının iki kanadı vardı: Anadolu-Rumeli... Osmanlı böylece birbirini 
tamamlayan büyük bir bütündü. Balkanlar’da Osmanlı varlığı tanınmadan ve 
gerçek anlamda kavranmadan kendimizi tam mânasıyla bilemeyiz. Bunca 
tahribata ve her şeye rağmen, bu göz kamaştırıcı mirası temsil edecek eserler 
hâlâ ayakta, her merhalede bunu apaçık görebiliyoruz.

“Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı” bir edebiyat, fikir ve sanat seferi. 

1 D. Mehmet Doğan’ın Mostar’da Yunus Emre Merkezi’nde yaptığı konuşmanın gözden geçirilmiş 
halidir.

2 “Yeniden fetih”, Endülüs’te Müslüman varlığının hıristiyanlar tarafından yok edilmesi süreci.

D. Mehmet Doğan
TYB Şeref Başkanı

EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI  YAZILARI 
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Edirne’de Kırkpınar’dan su içerek başlayan bir bahar yolculuğu.

Bir medeniyet varlığını çeşitli şekillerde ifade eder. İşin siyaseti, ekonomisi var 
elbette. Fakat bizim durduğumuz yer kültür, sanat, edebiyat ve düşünce tara-
fı.

Edebiyatta, sanatta, ilimde, fikirde büyük eserler ortaya koymalıyız. İktisadı 
da siyaseti de bu arka plan güçlü kılar.

Edirne’den başlamıştık, Osmanlı medeniyetinin en fazla görünür olduğu bir-
kaç merkezden birinden. Orada Selimiye’yi seyr u temaşa ettik. Edirne’de 
bütün Balkanlar bir güzellik anıtı olarak Selimiye şeklinde tecessüm ettiril-
mişti. Mostar köprüsünün arka planında ne varsa, Gazi Hüsrev Bey vakfını 
insanlığa armağan eden anlayış nereye yaslanıyorsa Selimiye’de tecessüm eden 
de odur. 

Mostar köprüsü bütün insanlık için bir mimarî şaheseri. Tabiat güzelliğine 
ilave edilmiş sırrını kendinde taşıyan insanî bir güzellik. Neretva nehri üzerine 
yapılan bu köprü ne büyük ne küçük ne yüksek ne alçak. Tam olması gerek-
tiği ölçülerde. Köprünün nispetlerinin şehrin oluşumunda gözetilmesi şehir-
cilik anlamında az rastlanır bir uygulama. Mostar’daki camilere, türbelere, 
kubbelere, minarelere dikkatle bakın lütfen. Kendi ölçeğini bulan bir Osmanlı 
şehri ile karşılaşacaksınız. 

Bu nispetlere saygı gösterilmediğinde ne olur? Barbarlık olur! Şehrin nispetle-
rini bozarsanız, bu güzel şehre ihanet etmiş, daha ötesi savaş açmış olursunuz. 
Güzelliği topla, füzeyle ortadan kaldıramayanlar şehrin tepelerine devasa 
haçlar dikerek bunu yapmak istediler, nüfusla ve şehir estetiği ile nispetsiz 
büyüklükte kiliseler ve çan kuleleri inşa ederek bu barbarlığı tecessüm ettirdi-
ler. Bu haçları diken ellerle Mostar köprüsünü havaya uçuran eller aynı. 

Ebedî Mostar’a selâm olsun!

Mostar Kurtuba olmasın! Gırnata olmasın!

Allah Mostar’ı yıkanlara, Balkanlar’da insanlık mirasını yok etmek isteyenlere 
bir daha fırsat vermesin!

“Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı” 
bir edebiyat, fikir ve sanat seferi. 

Edirne’de Kırkpınar’dan su içerek 
başlayan bir bahar yolculuğu.

Yolcular:
Ayaktakiler (soldan sağa): Bünyamin 
Yılmaz, Tarkan Zengin, Cemal Şakar, 

Nazif Öztürk, Faruk Uysal, Maksut 
Yiğitbaş, Mehmet Kurtoğlu, M. Hanifi 

İspirli, M. Kazım Arıcan, Mahmut Bıyıklı, 
D. Mehmet Doğan, Mehmet Tuğrul,  

İ.Ulvi Yavuz, Cihat Zafer Demirel, Bekir 
Sıddık Soysal, Mücahit Koca, Memiş 
Okuyucu, Mehmet Sait Uluçay, İsmail 

Bozkurt, A.Fatih Gökdağ, Necip Tosun, 
Aykut Ertuğrul. Oturanlar (soldan sağa): 
Mustafa Ekici, Caner Arabacı, H. Ömer 

Özden, Mehmet Sarmış, Nazım Payam, 
M. Enes Kala, Rahman Ademi, 
Abdullah Harmancı, Fahri Tuna, 

Mustafa Özçelik. 
1 Mayıs 2018 Kapıkule-Edirne
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BUNA DERLER EDİRNE KARŞILAMASI!3

EDİRNE ile karşılaşmak, hele baharın coşkun yeşili deminde...

Umduğumuz sadece buydu...İstanbul’dan kurtulur kurtulmaz gelinciklerin 
kırmızısı, erguvanların kendine mahsus rengi ile birlikte çeşit çeşit yeşille bizi 
sarmalayan bir coğrafyanın kucağındaydık. Selimiye’nin iki minaresinin belir-
mesi an meselesiydi, o anı yakalamakta gafil kalmak istemiyorduk. Fahri Tuna 
haberi bu sırada verdi: Mustafa Hatipler bizi karşılamaya geliyordu, hem de 
otoyol gişelerinde...

“Hayırdır inşaallah!” dedik.

Karşılanmak iyi de bu fenafil Edirne şahsiyetle şehirde görüşmeyi umuyor-
duk. Daha önceki gelişlerimizde şahsen tanımış, bir defasında, gecenin geç 
saatlerinde Edirne’nin uyku ile uyanıklık halindeki manzarasını onun ifadele-
riyle seyrü temaşa eylemiştik.

Anlatmak zor: Gece ve şehir; hem de uzaktan uzağa... Bu zor anlatılır hâl 
zamanla unutulmazlık kazandı. Şehri gündüz güneşinin aydınlığı yerine gece 
karanlığını hiçe sayan tarihiliğini hissederek, ruhunu keşfederek seyretmek...

Şehrin “arab4”ının güzelliğini kelimelerle tarif edemem desem, mübalağa 
olmaz.

Daima Selimiye...Her an ve her yerde Selimiye. İşte Edirne budur!

Şehrin neresinden bakarsanız bakın, nasıl bakarsanız bakın Selimiye!

Asırlardır silinmez bir Osmanlı tuğrası!

“Şehrin bir tepesine insan eliyle mucizevî bir dokunuş Selimiye.” Büyük fakat 
ürkütücü-korkutucu değil, aksine munis, mütenasib, ölçülü. Kubbenin cesa-
metini hissetmezsiniz, minarelerin kalınlığı-uzunluğu diye bir şey yoktur. 
Tabiî bir uyum olağandışı ölçüleri olağanlaştırır. Eskiler buna “tenasüb” der-
ler! Tenasüb, insan ölçüleriyle inşa etmek demektir!

Osmanlı mimarisinin en büyük 
çaplı kubbesini, külahı ve ale-
miyle 80 metreyi bulan en yük-
sek minarelerini en yakın mesa-
fede bile yadırgamazsınız. 
Selimiye gündüz görülen bir 
rüya neşvesi ile kütlesine ekler 
sizi. Selimiye ve siz, siz ve 
Selimiye bütünleşirsiniz. 

Onun yapılışı bir rüyaya bağla-
nır. Cihan padişahı Süleyman 
oğlu Selim Han bir rüya görür ve Kıbrıs seferinin muzafferiyetle neticelenme-
si halinde Edirne’de bir cami, daha doğrusu cami merkezli bir imaret (külliye) 
yaptırmayı adar...

Kıbrıs’ın fethinin ehemmiyeti, kıymeti nasıl anlatılır ki? Hem de bu neden 
Edirne’de yapılır ki?

3  Karşılama: Türk mûsıkîsinde bir form.
4  Arab, yani “negatif.

Bu düpedüz Edirne 
karşılaması! Bir davulcu iki 
zurnazen başladılar İcra-yı 
âhenge...Bambaşka idi. 
30 Nisan 2018 Edirne
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Son yüzyılımızın meseleleri: Edirne ve Kıbrıs!

Edirne adeta çözülmüş gibidir, Kıbrıs çözümsüz gibidir!

Mustafa Hatipler, gişelere gelmeden biz şehre dahil olduk. Buluştuk, ama ne 
buluşma... Bu düpedüz Edirne karşılaması!

Bir davulcu iki zurnazen başladılar icra-yı âhenge...

Kaba sazlarla ince bir tarih hatırlatması. Ben mûsıkînin bu kadar tarihe âlet 
edileceğini düşünemezdim. Her nağme tarihin bir noktasından kanatlanıp 
geliyor zihnimizi esir alıyordu.

Çıkayım gideyim urumeline

Arzuhal vereyim beyler beyine!

Gönül tellerimizi titretmek bir yana, kanatıyordu. Edirne’ye kavuşmanın 
sevinci asırları aşarak gelen hüznümüzle karışıyor. Estergon, Budin, Belgrad, 
Dırama, Tuna, Vardar, Plevne... Daha birçok yer ve şahıs ismi...

Her ismin kendine mahsus hüznü, acısı, elemi davulun tokmağı ile zihnimize 
çakılıyor. Melâl çehrelerimizde yerleşik hale geliyor. 

Zurnalar her nağmede, davullar her vuruşta bu hüznü koyulaştırmaktan 
başka bir şey yapmıyor.

Edirne, sendeyiz; tamam! Gözümüzden vaz geçtik, kulaklarımızı bari esir 
alma!

Vurma zahm-ı sineme peykan peykan üstüne

Bağrımın yarasına ok ok üstüne vurma!

Edirne’de bütün dehşetiyle tarihle; hatırlamak istemediğimiz hafızamızda 
karşılaştık. Onu tanımazdan, bilmezden gelebilseydik, ne kadar rahat ederdik!

O zaman da biz biz olmazdık!

Edirne’de karşılanmadık, tarihle karşılaştık, kaçınılmaz olarak kendimizle 
karşılaştık!

Daima Selimiye... Her an ve her 
yerde Selimiye. İşte Edirne budur!
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ÇOK GEZEN ÇOK OKUMAMALI MI?

“ÇOK okuyan mı bilir, çok gezen mi?” sorusunun cevabının “çok gezen” 
olması hep şaşırtmıştır beni...

Filibe’de bir otelde, yol boyunca elimize tutuşturulan dergileri, kitapları karış-
tırıyorum. Tabiî Türkçe neşriyat; bazılarında Bulgarca bölümler de var. 

Filibe ismi Büyük İskender’in babası Filip’e dayandırılıyor. Bulgarlar “Plovdiv” 
diyorlarmış. El’an Filibe 350 bin civarında merkez nüfusuyla Bulgaristan’ın 
Sofya’dan sonra ikinci büyük şehri. Osmanlı idaresinde Edirne’nin başkent 
olmasından sonra Rumeli beylerbeyiliğinin merkezi yapılmış. Filibe’nin 
İstanbul’un fethinden doksan yıl önce, Edirne’den iki yıl sonra fethedildiğini 
hatırlayalım.

İlk karıştırdığım dergi Müslümanlar...Bulgaristan Başmüftülüğü’nün yayını 
bu dergi. Dergide bir Bulgar profesörle yapılan mülakat ilgimi çekti. Lübomir 
Mikov yaşıtım, alanı folklormuş; Osmanlı mimarisi ve sanatı dersleri veriyor-
muş. 

Mülakatı yapan, Ali Osman Mehmet, onun müslüman olmamakla beraber 
hayatının büyük bir kısmını camilerde geçirdiğini belirtiyor. Mikov ise, cami 
ve kiliselere en çok turistlerin girdiğini söylüyor. Bunlar ilginç ve egzotik şey-
ler görme niyetiyle geziyorlar ve bir sonraki esere vardıklarında öncekini 
unutuyorlarmış. Mikov, bir müslümanın camiye namaz kılmak ve imanını 
izhar etmek için girdiğini belirttikten sonra, bunların cami içinde yer alan 
unsurların çoğuna yabancı olduklarını, bazılarının onların isim ve fonksiyon-
larını dahi bilmediklerini söylüyor. Kendisi üçüncü gurupta, yani “araştırma-
cı” olarak camilere girdiğini belirtiyor. Araştırmacılar objektif olarak yapıya 
bakıyorlar, tarihini, özelliklerini, yapılışını bilmeye çalışıyorlar. 

Mikov’a ahilikle ilgili bir soru da yöneltiliyor. O da ahiliğin öneminden bah-
settikten sonra 18. asrın sonlarına doğru bu esnaf birliklerinin bozulduğunu, 
III. Mustafa’nın bir fermanla ahiliğin otoritesini yükseltmeye çalıştığını belir-
tiyor. Bu ferman Sofya’daki Millî Kütüphane’de korunuyormuş ve Türkiye’deki 
meslektaşları bundan haberdar değilmiş. 

Bulgar ilim adamı, ilginç bir şeyi kayda geçiriyor: 20. asrın başlarında Bulgar 
esnafına rütbe verme merasiminin ahiliktekinin tekrarı olduğunu araştırma-
larıyla ortaya koymuş. Çırak, kalfa, başkalfa, usta, esnaf, lonca, şed, yiğitbaşı, 
kayha (kâhya olmalı, böyle yazılmış), kethüda gibi ahilik kavramlarının 
Bulgar zanaatçılar tarafından kullanıldığını belirtiyor. 

Sofya’daki Büyük Cami’in bunca zamandır Arkeoloji müzesi olarak kullanıl-
masını eleştiriyor. Üniversitede verdiği İslâm mimarisi derslerinin öğrencileri 
şaşırttığını belirtiyor. Bulgaristan’da böyle bir şeyin mevcudiyetine Bulgar 
öğrenciler şaşırıyorlarmış!

Osmanlı mimarisinin yenileşme/batılılaşma dönemi ile ilgili iddiası dikkat 
çekici: Yirmisekiz Mehmed Çelebi Paris’te Versay sarayını görmüş, kendisine 
bazı hazır modeller verilmiş, Türkiye’ye dönünce bunları Yozgat’ta uygula-
mış... Çapanoğlu cami kastediliyor olmalı, Çelebi’nin Yozgat’la alâkası bilinen 
hayatından çıkarılacak gibi değil. Barok süslemelerden söz ederken Rüstem 
Paşa camini de sayması bir kafa karışıklığı olabilir. “Neredeyse bütün Bizans 
mimarisi Osmanlı mimarisine aktarılmıştır, bunda en büyük katkı Mimar 

Müslümanlar, Bulgaristan 
Baş Müftülüğü’nün yayını.  
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Sinan’ındır” diyor. Bu aşırı iddiayı temellendirmek için, Selçuklu mimarisini, 
Türklerin mimarî tarihini bilmek tanımak gerekir, belki de biliyordur!

İlk durağımız Kırcaali idi, Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed’i ziyaret ediyoruz. 
Merkez Camii ve Müftülüğün avlusunda müslümanların buradaki varlık 
sebeplerini açıklayan Gazi Kırca Ali Baba’nın kabrinin başında Fatihalar oku-
yoruz. Akşam Ömer Lütfi Kültür Derneği salonunda toplantı var. Hem 
heyette bulunan şâir ve yazarlar, hem de Kırcaalili şâir ve yazarlar eserlerini 
okuyorlar. Müzekki Ahmed, bu derneğin başkanı. Fahri Tuna onu “çağdaş 
Malkoçoğlu” olarak tanımlıyor. Programın bir parçası olan Dostlar 
Topluluğu’nun konserinden söz etmesek olmaz. Hem Rumeli’den hem 
Anadolu’dan türküler seslendirdiler, kulağımızın pasını sildiler. 

Ertesi gün Filibe’deyiz ve az zamanda şehri tanımaya çalışıyoruz…

Filibe’de her şeye rağmen şehir kendini gösteriyor. Az da olsa camiler ayakta 
kalabilmiş. Kalanlar dahi birçok şeye şahidlik ediyor. Tarihî şehri gezerken 
birden kendimizi Safranbolu’da, Taraklı’da veya Göynük’te sanıyoruz. Şehrin 
bu kesimindeki evler Bulgar mimarisine mal ediliyormuş! Bizce bir mahzuru 
yok! Fakat, bir tek Bulgarın olmadığı ve belki de bir tek Bulgarın uğrak ver-
mediği bu evlere Anadolu’nun birçok şehrinde rastlanmasına ne demeli! Sanal 
turistik sitelerde bu evlerin Bizans-Yunan mimarisinin harmanlanmasıyla 
yapıldığı iddia ediliyor! Bunlar ne Yunan ne de Bizans mimarisinden bihaber-
ler!

Yunan ve Bizans mimarisini gerçekten bilen biri bu yapıların tamamen farklı 
bir anlayışın tecessümü olduğunu da kavrar. 

Şehrin bu kesiminde Mevlevîhane garip kalmış. Filibe mevleviliğin önemli 
merkezlerinden. Ona yakışır bir Mevlevîhanesi var. Ne yazık ki restoran ola-
rak kullanılıyor. Restorasyonda herşey silinmiş. Bir tek “Ya hazreti Mevlana” 
hattı bile yok bu Mevlevîhane’de!

1830’lu yıllarda ünlü Fransız şâirlerinden Lamartin de Filibe’nin misafiri 
olmuş. Osmanlı hükümdarları onun ülkelerinde seyahati ile ilgilenmişler. 
Hatta Burgaz ovasında arazi tahsis etmişler. Lamartin bu arazi üzerinde tasar-
rufta bulunamamış, ama 8 ciltlik Osmanlı tarihi yazmış. 

Filibe’de fetih yıllarının hatırasını yaşatan Hüdavendigâr, Muradiye veya 
Cuma camii son durağımız oluyor...Bina son yıllarda İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından onarılmış. Filibe’de kaybedilen, el konulan camii, med-
rese, hamam gibi yapıların çetelesini tutmaya kalkışsak...Yerimiz kâfi gelmez. 

İSKENDER MAKEDONCA BİLİR MİYDİ?

ŞİMDİ “İskender” adı geçince midesi hareketlenen şikemperverler “bu ne 
fuzuli bir soru” diyebilirler. Onlara göre Bursalı Kebapçı İskender ister 
Makedonca bilsin ister bilmesin sonuç değişmez. Yaprak yaprak kesilmiş 
döner, yoğurt, tereyağı, salça ve kuru pide öyle bir terkib oluşturur ki... Bütün 
dilleri kendine çeker!

Günümüz Türkiye’sinde dünya tarihinin tanıdığı sayılı cihangirlerden 
Makedonyalı İskender’in dönerci İskender kadar şöhretli olduğu tartışılır. 
“Tarihteki Büyük İskender mi büyüktür, iskender kebabın kâşifi İskender 
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mi?” sorusunu duraklamadan 
cevaplamak zordur. (Ben 
kebapçı İskender’in öne çık-
masından korkarım.)

Tabiî şu sıralar, Yunanlılar ve 
Makedonlar açısından büyük 
olan kebapçı İskender değil-
dir. (Muhtemelen onlar henüz 
iskender kebap lezzetini tanı-
mıyorlar!) MÖ. 356-323 yıl-
ları arasında yaşamış, ta 
Hindistan’a kadar birçok ülkeyi istila etmiş, bizim eskiden “İskender-i Kebir”, 
şimdilerde Büyük İskender dediğimiz tarihî şahsiyet topu topu 13 yıl hüküm 
sürmüş, 33 yıl yaşamış...Ve ondan sonrası “helenistik devir” olarak anılıyor. 
İstila edilen coğrafyalarda Yunan sanatının tesiri zirveye ulaşıyor.

Bu yazıyı Makedonya’da yazıyorum. Son cümlede “Yunan” kelimesini kullan-
mam zülfüyare dokunabilir! “Makedon sanatı” demeliydim!

İskender Makedonyalı, babası Filip. Tamam da İskender Makedon muydu? 
Bunu bilmiyorum, fakat İskender’in Makedonca bilmediğinden şüphe etmi-
yorum!

“Adam Makedonsa neden Makedonca bilmesin?” denilebilir. Tabiî uzun bir 
çünküüü... çekmemiz gerekiyor. 

Ansiklopedik bilgilere göre, Güney Slav dillerinin doğu grubundan olan 
Makedonca yazıya geçen ilk Slav dili olmakla beraber, yazıya geçmesi ancak 
9. yüzyıla kadar götürülebiliyor. Ya Slavlar neyin nesi? İlk Slav vatanı-
nın  Vistül  nehri,  Polesiye  ve Dnepr sahasına kadar yayıldığı sanılıyor. Slav 
kelimesi ilk olarak milattan sonra 6. yüzyılın başlarında kilise babası Pseudo 
Cesarios’un kitabında geçiyormuş. Anlayacağınız, ne kadar sündürsek Slavları/
Makedonları İskender zamanına götüremiyoruz, dillerini de elbette. 

Kısacası, İskender kabrinde Makedonca talim etmediyse asla Makedonca 
biliyor olamaz!

Ama Makedonlar İskender’i ataları olarak biliyor! Bunun bugünün dünyasın-
da bir kavga sebebi olduğunu biliyor muydunuz?

Yunanistan ve Makedonya İskender’i paylaşamıyor. Yunanistan Makedonya’nın 
sadece bugün Makedonya denilen sınırlar içinde olmadığını, kendi ülkesinin 
bir kısmının da Makedonya olduğunu öne sürerek, bu nevzuhur devletin 
adına itiraz ediyor. Tabiî İskender’i baş kahramanı seçmesine de!

Biz ilk defa Üsküb’e gittiğimizde “İskender le Grand” havaalanına inmiştik. 
Yani Büyük İskender Havaalanı! Minicik bir kasaba hava meydanı idi! Şimdi 
Yunanlıların itirazı üzerine hava alanının adı “Üsküp havalimanı” olarak 
değiştirilecekmiş. 

Bu yumuşamanın veya geri çekilişin anlamı ne? Makedonya AB’ye girmek 
istiyor! Ülke isminin değişmesi de bu durumda gündeme gelecek. Bakalım 
ülkenin adı ne olacak?5

5  Biz bu yazıyı kaleme aldıktan bir ay sonra Makedonya devleti ismini Yunanlıların baskısıyla “Kuzey 
Makedonya Cumhuriyeti” olarak değiştirmeyi kabul etti.

Bir ara Fatih’in güzelim taş 
köprüsünün kitâbesini güya kazara 
suya düşürmüşlerdi. Türkiye’nin 
baskısıyla yerine koydular. Şimdi o 
zarif köprüyü görünmez kılmaya 
çalışıyorlar. Bir köprü yapmışlar, biri 
de yapılıyor!
4 Mayıs 2018 Üsküp-Makedonya

Makedon kimliği şöyle 
heykelleştiriliyor: Kocaman bir Filip 
ve daha da kocaman İskender.
4 Mayıs 2018 Üsküp-Makedonya
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Üsküp’teyiz, hani Yahya Kemal’in diliyle “Yıldırım Bayezid Han diyarı”nda... 
Buranın Yıldırım Bayezid Han diyarı olmadığını, yani bir Türk ve Osmanlı 
şehri olmadığını, dahası müslüman şehri olmadığını ısbat etmek tasası 
Makedonları çılgına çevirmiş. Bu fukaralıkta dünyanın parasını harcayarak 
helenistik (makedonistik mi demeliydik yoksa?) binalar yapmakla kalmamış-
lar, şehrin merkezini heykelistana çevirmişler. 

Böylece Üsküp’ün gerçek kimliği örtülebilir mi? 

Bu etniklik hastalığının heykelleştirilmesinden, anıtlaştırılmasından başka bir 
şey değil. 

Bir ara Fatih’in güzelim taş köprüsünün kitabesini güya kazara suya düşür-
müşlerdi, Türkiye’nin baskısıyla yerine koydular. Şimdi o zarif köprüyü 
görünmez kılmaya çalışıyorlar. Bir köprü yapmışlar, biri de yapılıyor!

Osmanlı zerafeti ile yarış mümkün mü? 

Yaparsın büyük ve nisbetleri bozuk yapılar, kendini kandırırsın! 

Şimdi “Büyük İskender ne kadar büyük?” sorusunu sormanın tam zamanı. İki 
gündür bunun somutlaştırılması örnekleri ile karşılaşıyoruz. Selanik’te hem 
“Kör” Filip’in, hem de İskender’in heykelleri var. Fakat Makedonya’dakilere 
bakınca, “asıl Büyük İskender budur” diyorsunuz! Bu heykeller için “büyük” 
sıfatı kâfi gelmez. Çok çok büyük, en en büyük filan demek gerekir!

Makedon kimliği şöyle heykelleştiriliyor: Kocaman bir Filip (Yunanlılardaki 
gibi kör değil galiba) ve daha da kocaman İskender ve ondan da kocaman haç! 
dünyanın en büyük haçı Üsküp’te!

Maddî büyüklükleri gerçek büyüklük sanmak hamakatın dik alası! Eğer 
İskender fizikî büyüklükle büyük olsaydı, bu âlemde hiç şansı olmazdı. 
Tarihler İskender’in ufarak bir adam olduğunu yazıyor!

Balkan ülkelerinde ufak kavimlerin küçüklüklerini büyük nispetlerle örtmeye 
çalışması nereye kadar götürülebilir?

“Ebubekir Camii” 1995’te Arap 
şeyhi Zamil Abdullah tarafından 

yaptırılmış. Bu camiin minare 
alemlerinde hilâl yok! Hilâlden 

kaçışın sebebi, Türkiye’yi ve Türkleri 
hatırlatması olmalı! 

6 Mayıs 2018 İşkodra-Arnavutluk

Camiin etrafında dolaşırken tenha 
sokaklarda birden Hasan Rıza Paşa ile 
karşılaşıyorum! Bu unutulmuş efsanevî 

kahramanın İşkodra’da yaşaması, 
yaşatılması fevkalade önemli.

6 Mayıs 2018 İşkodra-Arnavutluk
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İŞKODRA SOKAKLARINDA HASAN RIZA PAŞA İLE 
KARŞILAŞMAK!

PERDE aralıklarından sabah güneşini hissedince kahvaltı öncesi kısa bir 
yürüyüş için otelden çıktım. Hemen karşımızda Osmanlı camilerine benzetil-
miş yeni bir cami var. Enver Hoca zamanında yıkılan camilerden birinin 
yerine yapıldığı anlaşılıyor. “Ebubekir Camii” 1995’te Arap şeyhi Zamil 
Abdullah tarafından yaptırılmış. Etrafta kiliseler var, bu yüzden caminin 
görüntülerine çan kuleleri illa ki giriyor. Yani neredeyse bu camiin haçsız 
resmini çekmek mümkün değil. İşe bakın ki, bu camiin minare âlemlerinde 
hilâl yok! Hilâlden kaçışın sebebi, Türkiye’yi ve Türkleri hatırlatması olmalı!

Camiin etrafında dolaşırken tenha sokaklarda birden Hasan Rıza Paşa ile 
karşılaşıyorum! Bu unutulmuş efsanevî kahramanın İşodra’da yaşaması, yaşa-
tılması fevkalade önemli. İşkodra onun sayesinde Balkanlarda en son işgal 
edilen toprak. Yani, unutulmuş şanlı bir “İşkodra müdafaası” var. Osmanlı 
merkezinin sonuçsuz kalacak direnişten vaz geçip teslim olması yönündeki 
emri üzerine, bundan sonra halktan biri olarak İşkodra’yı savunmaya devam 
edeceğini açıklayan bu kahraman Kastamonu evladı, alçakça bir suikast sonu-
cu şehid ediliyor... Akabinde Sırp ve Karadağ askerleri İşkodra’yı işgal ediyor. 

Bir gün önce, akşama doğru 
İşkodra’ya vâsıl olduğumuzda bir 
tesadüf, heyetimiz Hasan Rıza 
Paşa’nın anıtı ile karşılaşmıştı. Daha 
önce de bir âbide varmış, harab 
olmuş ve TİKA tarafından 
yenilenmiş...Bu Hasan Rıza Paşa’nın 
hatırasının yenilenmesi anlamına 
geliyor. Güzel bir zihin tazelemesi. 
6 Mayıs 2018 İşkodra-Arnavutluk

Hikâyeci Necip Tosun hatırda 
kalacak sözler söyledi: “Balkanlar 
Osmanlı’nın bahar ve cennet 
rüyasıydı... Bu topraklardaki 
karabulutları ve hüznü dağıtmak için 
iyi bir roman, iyi bir şiir, iyi bir öykü 
yazılsa, güzel bir film çevrilse sanki 
her şey düzelecek ve güzelleşecek... 
Bizim bu topraklarla yeniden güçlü 
bağlantımızı sağlayacak olan kültür, 
sanat ve edebiyattır. 
6 Mayıs 2018 İşkodra-Arnavutluk
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Camiin yanındaki “Rrruga Hasan Rıza Paşa”, Yani “Hasan Rıza Paşa Yolu” 
işte o şanlı direnişi hatırlatıyor. 

İşte İşkodra’yı Kastamonu ile kardeş yapan ruhun yansıması…

Bir gün önce, akşama doğru İşkodra’ya vasıl olduğumuzda bir tesadüf, heye-
timiz Hasan Rıza Paşa’nın anıtı ile karşılaşmıştı. Daha önce de bir âbide var-
mış, harab olmuş ve TİKA tarafından yenilenmiş...Bu Hasan Rıza Paşa’nın 
hatırasının yenilenmesi anlamına geliyor. Güzel bir zihin tazelemesi. 

Enver Hoca’nın komünistliği hiçbirine benzemiyor. Çok kendine mahsus ve 
çok yıkıcı... Arnavutluk’ta neredeyse cami komamış, hakkını ketmetmeyelim, 
kiliseleri de yıkmış!

İşkodra’da yıkılmayan bir cami var, o da sele gidiyor!

Kurşunlu Cami bahar mevsimindeki manzarası içinde…Yeşillik denizinde 
iltica edilecek bir gemi. Yanına yaklaşmak kolay değil, çünkü bahar coşkun-
luğu onu yine adaya çevirmiş. Komünist düzenin yıkılmasının ardından 
1990’da ilk Cuma namazı kalabalık bir cemaatle Kurşunlu Camii’nde kılın-
mış. Demek ki, her şeye rağmen kılınmış bu namaz! Bunca yıldan sonra iman 
izharı elbette zorluk gerektirecek, zahmetli olacak!

Kalkandelen’deki Alaca Camii hatırlatan Medrese Camii’nin önünde rastladı-
ğımız bir vatandaştan rica ediyoruz. O da bizi tarifle bulamayacağımız 
Kurşunlu Camii’ne şevkle götürüyor. Yüksek merkezî kubbeli, mütevazı avlu-
lu hoş bir cami. On sekizinci asır eseri camiin minaresi 1967 yılında yıkılmış. 
Kurşunlu Camiin hüznünü sindirmeden orada tırpanla ot biçen bir delikanlı 
yakınlarda daha eski bir camiin varlığından haberdar ediyor bizi. Tabakhane 
Camii’nden temelleri dışında eser kalmamış neredeyse... Otları sağa sola yatı-
rarak bu harab mabede ulaşıyoruz...

Bu sabah vakti İşkodra kalbimize bir çentik daha atıyor! Kanayan yaramıza 
tuz basıyoruz…

Beş yıl önceki gelişimizde TİKA’nın Kurşunlu Camii onaracağını işitmiştik. 
Tabiî bu zor bir iş; çünkü her bahar ve belki de sonbaharda sular altında kalan 
bir arazinin ortasında eser. Buralarda TİKA’nın elinin değdiği eserler ayağa 
kalkıyor, hayat buluyor. İnşaallah bir gün Kurşunlu Camii ve hatta 
Tabakanhane Camii de ihya edilir...

İşkodra’da Yunus Emre Kültür 
Merkezi’nde akşam güzel bir 

program icra ettik. Yunus Emre 
müdürümüz Zafer Kıyıcı ve zarif eşleri 

güler yüzleriyle uzun bir yol kateden 
ekibimizin yorgunluğunu zail etti. 

Soldan: Yunus Emre Enstitüsü 
Müdürü Zafer Kıyıcı, D. Mehmet 

Doğan, Tiran Büyükelçiliği Eğitim 
Müşaviri Asım Sultanoğlu ve 

Zafer Kıyıcı’nın eşi.
6 Mayıs 2018 İşkodra-Arnavutluk
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İşkodra’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nde akşam güzel bir program icra 
ettik. Yunus Emre müdürümüz Zafer Kıyıcı ve zarif eşleri güler yüzleriyle 
uzun bir yol kateden ekibimizin yorgunluğunu zail etti. Açılışta Tiran Büyü-
kelçiliği Eğitim Müşaviri Âsım Sultanoğlu konuştu. TYB’nin “100 Yıl Sonra 
İlim Heyeti Çanakkale’de” belgeselinin de gösterildiği programda Fatih Gök-
dağ, Aykut Ertuğrul, Bünyamin Yılmaz, Memiş Okuyucu seyahat intibaları 
etrafında konuştular. Programın şiir faslı bölümünde Mücahit Koca, İsmail 
Bozkurt, Mehmet Sarmış, Blerta Miloya, Ömer Fuçia ve Miçens Marku şiir-
ler okudular.

Hikâyeci Necip Tosun hatırda kalacak sözler söyledi: “Balkanlar Osmanlı’nın 
bahar ve cennet rüyasıydı... Bu topraklardaki karabulutları ve hüznü dağıt-
mak için iyi bir roman, iyi bir şiir, iyi bir öykü yazılsa, güzel bir film çevrilse 
sanki her şey düzelecek ve güzelleşecek... Bizim bu topraklarla yeniden güçlü 
bağlantımızı sağlayacak olan kültür, sanat ve edebiyattır.”

Kültür Kervanı’nın yol boyunca gerçekleştirdiği programların sunucusu 
Cihad Zafer… Cihad Zafer için “sunucu ötesi” diyebiliriz. Memlekette pek 
çok “sunucu” var. Kendilerine bazı sıfatlar takmaktan da geri kalmıyorlar. 
Cihad Zafer bunlardan biri değil. İşinin inceliklerini akış sırasında gösteren, 
zengin kültür birikimiyle hitabını sanat haline getiren sunucumuzun 40 kişi-
lik heyetimize âdeta maneviyat takviyesi yaptığını söyleyebiliriz. 1990’lardan 
tanıdığımız, eski TYB üyelerinden Cihad Zafer şimdi aramızda bir yıldız 
olarak bulunuyor.

“Kırklara karışmak” galiba budur!

NEHİR TÜRKÜLER!

ŞAİR, “derdimi ummana döktüm, âsumana inledim” diyor...

Kâinatın özü, yani “zübde-i âlem” olan insan, yerle gök arasındaki varoluşun-
da sürekli fizikten fizik ötesine gider gelir. Asıl durağı ötededir; bunu sezer 
veya bilir. Onun bedenini, maddesini aşan; muayyen ömrünün ötesine geçen 
düşünceleri, hisleri, hayalleri vardır. Bedende, fizikte kalmak, insan ruhunu 
tatmin etmez, öteye geçmek ister; sürekli ebediyeti arzular. Bedenin yok ola-
cağının, fizikî varlığının toprağa karışacağının farkındadır. İnsanlığın edebî, 
ilmî, fikrî, birikimi; sanat ve estetik verimleri, işte bu fanî bedenin ötesine 
geçmek, süreklileşmek kaygısının sonucudur. Tabiat sanatın elinde insanın 
hissiyatını ifade için en güçlü araçtır. Toprak, dağlar, denizler, nehirler… 
İnsanla bütünleşir, insan onları anlatırken kendini ifade eder; tabiatı insani-
leştirir. Tabiatın her bir unsuruna anlam katar insan.

Rumeli türkülerini dinlerken bu coğrafyanın şehirlerinden çok nehirlerinin, 
dağlarının, ovalarının dillendirildiğini görürsünüz. Dağlar, ovalar neyse de ille 
nehirler, ırmaklar... Her nehrin, her akarsuyun bir türküsü vardır, desek çok 
da hata etmiş olmayız. Tuna boyu, Arda boyları, Tunca boyu, Vardar ovası, 
Meriç...

Şüphesiz Anadolu nehirlerine de türkü yakılmıştır. Kızılırmak, Çoruh, Fırat 
türkülerini biliyoruz. Fakat Rumeli nehirlerine yakılan türküler hem sayıca 
fazla hem de çok daha meşhurdur. “Rumeli türküleri nehir türküleridir” denil-
se sezadır. Nehirlerin sürüp giden bir akışı, yani zamanı temsil ettiğini düşü-
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nebiliriz. Nehirlere söylenen her türkü zamana, eski tabirle “dehr”e ve bu 
sonlu âleme söylenmektedir. 

Tabiat unsurları, bu arada nehirlerle birlikte anılan ovalar da türkülerde 
önemli yer tutar. “Yandı Kumanova tutuşti Preşova” (Prizren türküsü), Bir 
evler yaptırdım Vardar’a karşı… (Vardar ovası, Üsküp türküsü) gibi yaygın 
örnekler hatırlanabilir. Ya dağlar? “Dağlar dağlar viran dağlar” unutulmaz 
güzellikte bir türkü değil midir?6

“Nehir roman” kavramı malûm, birbirini takip eden ciltlerden, kitaplardan 
oluşan romanlar dizisi...

“Nehir türküler” TYB’nin 40. yılı dolayısıyla düzenlenen “Edirne’den 
Mostar’a Kültür Kervanı” yolculuğunda dikkatimi çekti. Zaten “bizim 
romanlarımız türkülerimizdir” dememiş miydi Yahya Kemal?

“Balkanlar” denilince ilk hatırlanan nehir Tuna’dır. Kervanımız Tuna’nın 
güneyinden geçti ve biz onu maalesef göremedik...Fakat onun üzerine yakılan 
türküler hep kulaklarımızdaydı. Ona “akma” diyen türkü de vardı, “Akma 
Tuna akma ben bir dertliyim”; onun “akmam” dediğini iddia eden diğer bir 
türkü de: “Tuna nehri akmam diyor!”

Her iki Türkü de hazin ve yakıcı bir geri çekiliş hatırası yaşatıyor…

Estergon kalesi (bre dilber aman) subaşı hisar
Baykuşlar çağrışır bülbüller susar
Kâfir bayrağını burcuna asar
Akma Tuna akma ben bir dertliyim
Bu ateşle yanar kara bahtlıyım

Tuna nehri hiç şüphesiz her şeye rağmen akıp giden zamandır. Zamanı dur-
durmak, fetih günlerinin neşvesini yaşatmak ve düşmana her şeye rağmen 
teslim olmamak...

Bir nehirde iki kere yıkanılmaz, bir zaman iki kere yaşanılmaz... Zamanı, yani 
Tuna’nın akışını Estergon’da, Budin’de, Belgrad’da maalesef durduramadık... 
Aradan yaklaşık iki asır geçti...

Tuna nehri akmam diyor
Etrafımı yıkmam diyor
Şanı büyük Osman Paşa
Pilevne’den çıkmam diyor

Geçen zaman içinde Tuna ile dostluğumuzu hayli ilerlettik. Güzel hatıraları 
olan bir geçmiş vardır aramızda ve muhabbet karşılıksız olmamalıdır. O 
sebeple Tuna nehri, bizim kötü gidişimizi durdurmak istercesine akmaktan 
vazgeçmektedir. Tuna’nın akmaması, büyük kahraman Osman Paşa’nın canla 
başla savunduğu Pilevne’den çıkmaması ile eşdeğerdir. 
6 Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim

Yâre de âğyâre de hal-i derûnum söyledim
Âşina yok derdime ben söyledim ben dinledim
Gözlerim yollarda kaldı gelmedin çok bekledim. 
Beste: Şerif İçli. 
Güfte: Süleyman Nazif
Makam: Hicaz, uûl: Ağır aksak
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Tuna akmazsa, Osman Paşa Pilevne’den çıkmayacaktır. Tuna bu gayri tabii 
gidişe “dur” demelidir. Yahut da düşmanın galebesi, bizim o toprakları bırak-
mamız, Tuna’nın akmaması gibi gerçeğe aykırı bir şeydir. Düşman durdurul-
malı, bu coğrafya ile bütünleşmiş insanlar olağan hayatlarını sürdürmelidir. 

Tuna “akma” dediğimizde akmaya devam etti. Akmak istemediği, bizden 
ayrılmak istemediği zaman da aktı... 

Görmedin mi ah civan Alişimi Tuna boyunda...
Kara kaşlı, civan Alişimiz Tuna boyunda görünmez oldu...

Bir türkü bin roman!

19. yüzyılın sonunda Balkanların ma’kus talihi Pilevne’de tecessüm eder. 
Olağanüstü bir direnişle çok güçlü düşman ordusunu aylarca durduran 
Osman Paşa son bir huruç harekâtı yapar...Bu sırada ağır yaralanır ve çaresiz 
şekilde teslim olmak zorunda kalır...Kahramanın teslim oluş levhası, düşma-
nın bu yüksek vakarlı yiğit adama gösterdiği ihtirama rağmen iliklere kadar 
işleyen bir hüzün resmidir.

Bend bir kere yıkılmıştır...

Balkanlarda müslümanlar azgın bir selin önünde giden kütükler gibi 
İstanbul’a doğru sürüklenmeye başlar. Çoğu sele kapılır, menziline varamaz; 
varanlar da perişandır... Zağra müftüsü Hüseyin Raci’nin hatıralarını okuma-
yan ne demek istediğimizi anlayamaz.

Bu uğursuz an Rumeli Türkleri tarafından hiçbir zaman unutulmamıştır. 
Hem nasıl unutulabilir ki? Onlar, mağlubiyetinden zafer çıkaran Osman 
Paşa’nın kaderine ağlamaya devam etmişlerdir. Bu onların tersine dönmüş 
talihidir. İşte o zamandan beri bir buçuk asırlık kıyım, kırım ve tehcirler tari-
hi en mutlu göründükleri anda bile onların sevincini gama tebdil eder. 
Doğudan bir ses, Bayburtlu Zihni bu hissiyatı ifadede yektadır:

Sümbülü şebboyu gülü har almış
Süleyman tahtını şimdi mar almış
Zevk-i şevk ehlini âh u zâr almış
Gama tebdil olmuş ülfetin çağı

Seyahatimiz sırasında Osman Paşa türküsünün veya marşının sürekli fon 
müziğimiz olduğunu hissettik. Her suskunluk anında kulaklarımızda onun 
nağmeleri uğulduyor...Yol arkadaşımız Bosnalı Rahman Ademî, bu derinden 
gelen ve zihnimizi istila eden müziğin kaynağını şöyle açıkladı: 

“Balkanlarda en şenlikli günlerde, düğünlerde bayramlarda eğlencenin en 
coşkun anında birden Osman Paşa türküsü çalınır...”

Hüzün büyük-küçük, kadın-erkek istisnasız herkesi teslim alır, göz yaşları 
adeta nehir olur...

Tuna, hiç eksilmeyen hüznümüzün ebedî terennümcüsüdür...

BALKANLARDA OSMANLI’NIN EN BÜYÜK DÜŞMANI KİM?

DÜŞMANLIĞI geriye götürmüyoruz, hali hazır düşmanlardan söz ediyoruz. 
Balkanlardaki Osmanlı varlığı tarihe şahitlik ediyor; müslüman Balkanlar 
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Osmanlı eseri. Bu eserler ortadan kaldırılırsa, müslüman varlığının kökleri 
kurutulur. Balkan coğrafyasındaki belli başlı şehirler Osmanlı döneminde 
kuruldu. Osmanlı yapıcılığı birçok yerleşme merkezini şehirleştirdi. Bu yüz-
den Balkanlarda yolunuz nereden geçse Osmanlı eserleri ile karşılaşırsınız. 

Balkanlardaki Osmanlı varlığı sürekli tehdit altında. Yüz küsur yıldır yakılan, 
yıkılan, yağmalanan eserlere rağmen Osmanlı görünürlüğü tamamen ortadan 
kaldırılamadı. Yıkıcılar yönünden en rahatsız edici hal, bu eserlerin sonra 
yapılanlardan güzel ve etkileyici olmaya devam etmeleri. Küçük de olsalar 
güzeller; sonradan yapılanlar büyük, iri ve ihtişamlı da olsalar estetikten yok-
sunlar, hatta bazıları gerçek anlamda çirkin!

Osmanlı eserlerine düşmanlık güzelliğe düşmanlık aynı zamanda!

Selanik’te Osmanlı eseri neredeyse kalmamış. Osmanlı döneminde 40’tan 
fazla camiye sahip koca Selanik’te bugün açık bir tek cami yok! Çoğu ortadan 
kaldırılmış, her nasılsa yıkılmayanlar da başka maksatlarla kullanılıyor. 
Selanik’e gidenler Beyaz Kule ile resim çektiriyorlar. Ona bir kimlik isnad 
edilemiyor. Esasında o Osmanlının “Kızıl Kule”si. İnanılır gibi değil ama 
Yunan kompleksi Osmanlı eserini vaftiz ederek hıristiyanlaştırmış; badana 
yaparak beyaz kuleye dönüştürmüş! Asla mizah yapmıyoruz. Badana dökül-
dükçe asıl renk ortaya çıkıyor!

Sultan Abdülhamid’in çeşmesi de onun eseri olduğu anlaşılamayacak şekle 
sokularak varlığını sürdürüyor.

Bulgaristan’da onca tahribata rağmen bazı Osmanlı yapıları var ki, ne yapılsa 
tarihe şahitlik ediyor.

Osmanlı eserlerinin Makedonya’da ve Kosova’da daha güvende olduğunu 
söyleyebiliriz. Makedonya yönetimi müslüman nüfusun ağırlığı yüzünden 
fazla yıkım yapamıyor, fakat örtme-gizleme faaliyetlerine hız veriyor. Kosova’da 
müslüman nüfus yüzde doksanın üzerinde. Dolayısıyla güzelliğin devamı 
daha fazla mümkün oluyor. 

Kosova’ya giden bir müslüman elbette ilk önce Meşhed-i Hüdavendigâr’ı yani 
Sultan Murad’ın kabrini ziyaret etmek ister. Balkanların müslüman varlığı 
için onun Kosova zaferi dönüm noktası. Osmanlının üçüncü hükümdarı 1. 
Murad bu ovada Sırpların öncülüğündeki haçlı ordusunu kendi ordusunun 
neredeyse iki katı olmasına rağmen mağlub etti. Bu arada Osmanlı ordusu-

Kosova’ya giden bir Müslüman 
elbette ilk önce Meşhed-i 

Hüdâvendigâr’ı yani Sultan 
Murad’ın kabrini ziyaret etmek ister. 

5 Mayıs 2018 Sultan Murad 
Türbesi-Kosova
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nun terkibinde batı Anadoludaki beyliklere ait askerler yanında hıristiyan 
askerler de var. Bunların içinde bazı Bulgar prensleri ve Marko Kraliyeviç 
isimli maruf bir şahsiyet de bulunuyor. 

Sultan Murad, Balkanlarda âdil ve insanî bir nizamın tesisi için halis niyetle 
savaşıyor. Zafer müyesser olduktan sonra, harb sahasını gezen Murad Han bir 
Sırp fedaisinin saldırısı sonucu şehid oluyor. O yüzden ona “Şah-ı şehid” 
şehid şahı deniliyor. 

Onun iç uzuvlarının defnedildiği Kosova sahrasındaki mütevazı türbesi ziya-
retgâh olmaz mı? Aslında bu yapı bir türbe değil, tarihe şahitlik eden bir anıt! 
Müslümanlar bu şehid hükümdarı ziyaret ederek mühim bir tarihi vak’ayı yad 
ederler. Sultan Murad’ın savaş öncesi yaptığı söylenen dua onun halis niyetini 
ortaya koyuyor:

“Ey ilâhî! Seyyidî! Mevlâyî!.Bunca kerre hazretinde duâmı kabul ettin. Beni 
mahrum etmedin. Gene benim duâmı kabul eyle! Bir yağmur verip, bu 
zulümâtı ve gubârı (tozu) def edip âlemi nûrânî (aydınlık) kıl, tâ ki kâfir 
leşkerini (askerini) rahat görüp, yüz yüze ceng edelim! Yâ ilâhi! Mülk ve kul 
senindir. Sen kime istersen verirsin. Ben dahî bir âciz kulunum. Benim fikri-
mi ve esrarımı sen bilirsin. Mülk ve mal benim maksadım değildir. Hemen 
hâlis ve muhlis senin rızânı isterim. Yâ Râb! Beni bu müslümanlara kurban 
eyle! Tek bu mü’minleri küffâr elinde mağlûb edip helâk eyleme! Yâ ilâhî! 
Bunca nüfûsun katline beni sebep eyleme! Bunları mansur ve muzaffer eyle! 
Bunlar için ben canımı kurban ederim. Tek sen kabul eyle! Asâkir-i İslâm için 
teslîm-i ruha razıyım. Tek bu mü’minler ruhuna benim ruhumu feda kıl! 
Evvel beni gâzi kıldın, âhir şehâdet rûzî (nasîb) kıl! Âmîn!”

Meşhed-i Hüdavendigâr son yıllarda elden geçirildi, onarıldı. Sultan 
Abdülhamid’in türbenin yanına yaptırdığı bina da bir tanıtım merkezine 
dönüştürüldü. Bu ziyaretimizde avlu kapısından dışarı çıktığımızda lüks bir 
arabada bir takım kara sakallı menhus görünüşlü adamların beklediğini gör-
dük. Ellerinde broşürler; tabiî Türkçe değil, buraya gelen Türkler bu müpte-
zellere itibar etmez. Arnavutça broşürlerle türbeye gidenleri caydırmaya çalı-
şıyorlar. Bu vahhabî-suudî alçakları iki asırdır İngilizlerin, şimdi ABD’nin 
emelleri doğrultusunda müslümanları ifsadı iş edindiler. Türbe ziyaretinin 

Prizren Balkanlar’da aslına en sadık 
kalan şehirlerden. Onu ilk nazarda 
küçük bir Bursa olarak görmek veya 
Amasya’ya benzetmek mümkün. 
5 Mayıs 2018 Sinan Paşa Camii ve 
Prizren
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şirk olduğunu iddia ediyorlar. Sizin kafanızla ziyaret edilirse elbette şirk olur. 
Halis müslümanlar böyle türbeleri büyük bir hatırayı yad için, ibret için ziya-
ret ederler. Böylece tarih şuurlarını teyid ederler. Bu vahhabî sapkınları 
Amerika’nın bu bölgede yapmak istediklerine yardımcı oluyorlar; Osmanlı 
izlerini silmeye çalışıyorlar. Mezarlıkları, türbeleri ve umumen Osmanlı eser-
lerini yok etmek için mesai sarf ediyorlar. Suudî rejimi Suriyeli mazlum 
muhacirlere vermediği paraları burada Osmanlı, yani İslâm mührünü silmek 
için harcıyor. Bunların Osmanlı düşmanlığı Hıristiyan Balkan kavimlerinden 
çok daha zararlı; çünkü suret-i hakdan görünerek bunu yapıyorlar. 

Bre gafiller! Osmanlı damgasını silince ne yapacaksınız? Ben söyleyeyim: 
“Made in USA” yazacaksınız!

ŞEHRİN DERÛNUNA GİRMEK...

ON günlük yoğun programlı “Kültür Kervanı”, Balkanlarda güçlü bir tanıma 
etkisi oluşturdu. Heyetimizde Rumeli’yi önceden bilenler, defalarca görenler 
yanında hiç görmeyenler de vardı. Elbette bu ikinci grupta bulunanlar 
Türkiye’nin batısındaki Türkiye’nin varlığı karşısında hayret ve şaşkınlık için-
deydiler. Balkanların son yüzyılı Osmanlı varlığının tasfiyesi ile geçti. 
Görünenler bu asırlık tasfiyeden artakalanlar...

Bilmem ki Trabzon ağzıyla mı desem, Erzurum şivesiyle mi yakılmış bu 
Prizren türküsü 1914’de Kosova’nın Sırplar tarafından işgalini nasıl anlatıyor 
bakın:

Sırp asçerilen doldi Kosova ovasi
Kurtun kuşun hayvanatın bozoldi yuvasi
Tellallar bagırdi Sırbın oldi burasi
Sultan Reşat pederımıs sen bizi kurtar
Verdıgın idareyi vermiyor çüffar 

Dikkat edilirse, düşman işgali şehrin, coğrafyanın tabiî varlığına müdahaleye 
benzetiliyor. Kurdun kuşun yuvası bozuluyor, şehir hayatı tarümar ediliyor...
Üç yıl önce, 1911’de, bir Rumeli seyahati yapan ve Murad-ı Hüdavendigâr 
türbesini ziyaret ederek Kosova sahrasında büyük bir cemaatle cuma namazı 
kılan Padişah’dan imdat bekleniyor...

Balkanlar’ın şehir varlığı Osmanlı damgası taşıyor. Denilebilir ki, Balkanlar’da 
Osmanlı’nın tesis etmediği veya ihya etmediği şehir yok. Osmanlı sonrası 
burada devletleştirilen kavimlerin en büyük meselesi bu. Kendilerini ısbat 
sadedinde iki şey yapıyorlar. Öncelikle Osmanlı görünürlüğünü ortadan kal-
dırmak için yıkım... Bunun tam olarak yapılamadığı yerlerde, Osmanlı görü-
nürlüğünü örtecek, arkaplana düşürecek akıl ve estetik dışı müdahalelerle 
şehri çirkinleştirme...

Prizren Balkanlar’da aslına en sadık kalan şehirlerden. Onu ilk nazarda küçük 
bir Bursa olarak görmek veya Amasya’ya benzetmek mümkün. 

Şu Prizrenin eğri büğrü yolları...Bu Prizren türküsünün ikinci kıt’ası daha 
tanıdık bir yerden söz ediyor: “Şu Prizrenin buz gibi suları Maraş’tan geçer!”

Maraş Prizren’de bir yer, bir mahalle...
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Prizren ise âdeta Türkiye’de küçük bir şehir! Prizren bizim için öylesine tanı-
dık ve yakın. Şehrin ilk görünen kısımlarından içerilere doğru girildikçe bu 
tanıdıklık daha da pekişiyor. Yine de şehri gezmek, görmek onun içine girmek 
anlamına gelmiyor. İnsansız şehir gezisi dışardan bir tanıma sağlıyor sadece. 

Bu defa şehrin içine girme fırsatımız oldu. 

Planlamada ve programlarının icrasındaki tecrübesiyle Kültür Kervanı’nın 
aksamadan yol kat etmesini sağlayan Fahri Tuna, daha yola çıkmadan, 
Mamuşa’da bir tanıdık aileye uğrak vermek ve Prizren’de bir başka eve misafir 
olmak konusunda beni iknaya çalıştı. Doğrusu bu cazip teklifleri ev sahiple-
rine yük olmamak ve kalabalık bir gruptan ayrılarak dikkat çekmemek için 
kabulden yana olmadım. Bir gece baskını şeklindeki Mamuşa ziyaretine git-
tiklerinde ben çoktan uyumuştum. Fakat ertesi gün kahvaltı için Seza beyle 
Şükran hanımın evlerine daveti red için makul bir mazeret bulamadım. Bekir 
Soysal, İbrahim Ulvi Yavuz, Cihat Zafer ve Enes Kala ile Fahri’nin peşine 
takılarak Pirizren’in eğri büğrü yollarını arşınlamaya başladık. Bir avluda eski 
Prizren evi...Siz deyin Bursa evi, ben deyim Safranbolu veya Beypazarı evi...
Ve karşısında yeni yapılmış bir bina... Yeni ev eskisini saklıyor âdeta...

Fahri, çifti tarif ederken “sofraları açık” demişti...Gördük ki gönülleri de 
açık... İki evlerinden birini misafirlere tahsis ederlermiş. Her ikisi de emekli 
sınıf/Türkçe öğretmenleri imiş. Kendimizi gerçekten evimizde hissettik. 
Türkçenin aşinalığı yanında böreğin, çöreğin, kahvaltılıkların benzerliği ve 
güzelliği, hoş sohbet ortamı bizi Prizrenli yapmaya yetti. Böylece ilk defa 
gerçek anlamda Prizren’in derununa girmiş olduk. 

İç tanıma, Balkan coğrafyasının bugünkü gerekçelerini kavrama anlamında 
da önemli. Ev sahiplerimizin üç çocuğu var, üçü de evli ve Avrupa ülkelerinde 
çalışıyorlar. Tatil için Prizren’e geliyorlar. Kesin dönüş yapacaklar mı? Orası 
belli değil...

Şu sıralar Balkan ülkeleri Avrupa’nın ucuz işgücü deposu. Avrupa Birliği’ne 
giren-girmeyen bütün Balkan ülkelerinde gençlerin gözü dışarıda. Balkanlarda 
şimdilerde geçici bir sükûnet var. Fakat balkanlaştırılmış, yani küçük küçük 
devletçiklere ayrılmış bu coğrafyada istikrarı sağlamak, refahı artırmak hiç 
kolay değil. Balkan devletleri hava yollarında iç hatları olmayan devletler. 
Başkentlerindeki hava alanı sadece dışarı ile irtibatı sağlıyor, çünkü iç hat 
oluşturacak bir coğrafi büyüklükleri yok.

Balkanların ancak büyük bir bütünlük içinde bulunarak istikrara, refaha ula-
şabileceği de görünmez değil. Geçmişte Osmanlı bu bütünlüğü kâmil mânâ-
da sağlamıştı. Tito’nun Yugoslavyası da bütün Balkanlar’ı kapsamamakla 
beraber bugünkü durumla kıyaslanmayacak derecede başarılı idi.

Ev sahibemiz Şükran hanımla, Seza beye binaları seyretmenin ötesinde bir iç 
tanıma sağladıkları için müteşekkiriz. Gezilerimizde camilere girmek, cemaa-
te dahil olmak bir yakınlık sağlıyor. Onun ötesinde tesir uyandıran bir mekân 
da tekkeler. Tekkeler iyi ki açık! Bu seyahatte Ohri’de ve Prizren’de halvetî 
tekkelerine uğrak verdik. Her iki tekke de üç asırlık varlıklarını sürdürüyorlar. 
Hele Pirizren’deki Saraçhane tekkesi, cümle kapısından avluya girdiğinizde 
sizi bir başka zamana götürüyor; zaman içinde zaman yaşıyorsunuz. Taşlık, 
kuyu, çeşme, şadırvan, fıskiye...Tekke müştemilatı...Hepsi olduğu gibi. 
Burada geçirdiğimiz zaman bir zikir meclisine tesadüf etmediği için tam 
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mânasıyla arzu ettiğimiz gibi değildi, ama yine de Prizren tasavvurumuzu 
derinleştiren ve güzelleştiren bir mekân olarak hafızamıza yerleşti.

YAHYA KEMAL “ÖTE”DEN NE SÖYLÜYOR?

“MÂVERADAN söyleniş” Yahya Kemal’in uzun uzadıya tefekkür edilerek 
üzerinde konuşulabilecek müstesna bir şiiri. Şiirin tamamına dalmadan, ilk 
beytine, yani ilk iki “dizesi”ne dikkat çekmek istiyorum. 

Önce şiirin başlığı: “Mâveradan söyleniş.” Mâvera “öte” demek. (Bir zamanlar 
bu adda bir edebiyat dergimiz vardı, güzel yankılar bırakmıştı.) Yahya Kemal 
bu şiirde “öte”den sesleniyor. Öte neresi? “Öte dünya” mı? Kolaylıkla böyle 
düşünebiliriz. Bu âlemin sıradan bilgilerinin ötesine geçen bir hissiyat esiyor 
bu şiirde. 

Başlığına uygun şekilde bir “söyleniş” bu şiir...

“Söyleniş ne?” denirse, “kendi kendine konuşma, sızlanarak kendi kendine 
söylenme”, diyebiliriz. Şâir öyle şeyler söylüyor ki, bizi aklın, fikrin, bildikle-
rimizin ötesine götürüyor. Hele de yazıldığı zamanlar için yerleşik bilgilerden 
değil, muhtemelen efsanevî söylentilerden beslenen bir şiirle karşı karşıyayız. 

Şiirde zikredilen isimler tasavvufî bir zihin haritası çiziyor. Edirne şeyhi 
Neşatî…Mevlevî. “Edirne şeyhi” Edirneli mi? Edirne öte mi? Ne söylemiş? 

Ettik öyle ref ’i teayyün ki Neşatî
Ayine-i pürtâb-ı mücellâda nihanız...

Kısacası: O kadar sırrolduk ki, parlak cilâlı aynada dahi görünmüyoruz!

Görünmemek, bilinmemek, fakat her hal ü kârda var olmak. 

Diğer isimlerden ikisi Anadolulu. “Ene’l-Hakk şehidi” İsmail Maşukî ve 
Sunullah Gaybî...

Bir tek İdris-i Muhtefî suyun ötesinden: Tırhalalı. Şimdi Yunanistan sınırları 
içinde Tırhala.

Beri (Anadolu) ile öte (Rumeli) arasında manevî köprüler kurar erbab-ı tasav-
vuf. Onlar şâir mi? Şâir değiller, ama haza şiir söylüyorlar! Hem de ne şiir! Bu 

Edirne Trakya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ekrem Tabakoğlu, Prof. Dr. 
Rıdvan Canım ve Mustafa Hatiplere, 
TYB Başkanı Musa Kâzım Arıcan’la 

birlikte TYB Şeref Başkanı             
D. Mehmet Doğan tarafından 
seyahat hatırası olarak Sanat 

Danışmanı Bekir Sıddık Soysal 
tarafından hazırlanan “Kültür Kervanı 
Hatıra Levhaları” takdim edilirken…

30 Nisan 2018 Edirne
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şâirlerin müşterekliğinde bayramîlik mayası var. Gaybî’nin bayramîlikle ilgisi 
var, İdris Muhtefî bayramî-melamî...

Bayramilik... İstanbul’un fethinde birinci derecede rol oynadı; Rumeli’nin 
fethinde de mühim rolü var. Beş asır sonra Saraybosna’da Gazi Hüsrev Bey 
Medresesi talebeleri “Noldu bu gönlüm” çağırıyorsa, “Bayramım imdi” diyor-
larsa, bu tesadüf değil. 

Fetihlerin tarihi iyi kötü bilinir de bu coğrafyaların İslâmlaşmasını tarihler 
yazmaz. Efsaneleri, menkıbeleri, destanları göz ardı eden bir tarihçi daha baş-
tan hakikatin bir kısmıyla yetinmeye razı olmuş demektir. 

Zihin haritamızı, yeri gelir efsaneler, menkıbeler ve destanlar çizer. Bilinirlerin 
ötesine geçmeye zorlar bizi efsaneler, menkıbeler. Böyle bakarsak, Battalname 
Anadolu’nun müslümanlaşmasının destanıdır. Peki Rumeli’nin İslâmlaşmasını 
nereden bileceğiz? Şair bize “öte”den seslenerek söyler:

Geldikti bir zaman Sarı Saltık’la Asya’dan,
Bir bir Diyâr-ı Rûm’a dağıldık Sakarya’dan. 

Anadolu’nun Rumeli’yi İslâmlaştırmasının özeti bu iki mısraya irca edilmiş. 
Sarı Saltık... Battal Gazi gibi bir efsane, Saltıkname ise Battalname gibi bir 
destan... Rumeli’nin İslâmlaşma destanı...

Osmanlılar Balkanlar’da müslümanlaştırma siyaseti takip etmedi, bu malûm. 
Bu muazzam işiruh akıncıları üstlendi.

Osmanlılar Balkan fetihlerinde, önceden müslümanlaşmış unsurlarla karşılaş-
tılar, bu zemin üzerinde sistemlerini kurdular. Daha önce bu topraklara yer-
leşmiş Avar, Kıpçak, Kuman ve Peçeneklerin müslümanlaşması, Sarı Saltık 
Gazi adı etrafında hikâye edilir. Rumeli Türkçesinde bilhassa Kıpçak lehçesi 
unsurlarının Anadolu’dan fazla olmasının sebebi bu olmalıdır. 

Rumeli’yi anlamak için Sarı Saltık Gazi hatırdan çıkarılmamalı. Rumeli’nin 
Osmanlı öncesi tarihi onun efsanesinde meknuz. Bu efsane biraz da Anadolu 
Selçuklu hanedanının Moğol istilası sonrası taht kavgaları ile birleşir. Selçuklu 
Türkleri’nin Balkanlar’a ve Dobruca’ya geçişleri bu sıralarda, yani Osmanlı’nın 
bu topraklara gelişinden neredeyse yüz yıl önce olmuştur. 

Meriç Nehri kıyısında bulunan Lalezar Salonu’nda edebiyat ve şiir faslı sonrası kervan yolcuları ile birlikte Edirne’den katılan Rıdvan 
Canım, Mustafa Hatipler, Sedat Sayın, Tuğba Yavuz, Gülay Alpagutve diğer misafirler. 30 Nisan 2018 Edirne
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Gerçeğin Sarı Saltığını tam mânâsıyla keşfetmek müşkil, efsanenin Gazi 
Saltığı ise Evliya Çelebi’den talim edilmeli. Battal Gazi’nin neslinden, asıl adı 
Hızır. On iki yerde makamı var. Türk-i türkan Hoca Ahmed Yesevî, tahta kılıç 
kuşatarak Hacı Bektaş veli eliyle Rum’a gönderir. Saltık Sinop’tan Varna’ya, 
Varna’dan Pürvadi’ye gelir...

Yahya Kemal onu neden Sakarya’ya bağlar?

Bu da Yunus’un “söyleniş”i:
Yûnus’a Tapdug u Saltug u Barak’dandur nasîb
Çün gönülden cûş kıldı ben niçe pinhân olam

Barak Baba, Sarı Saltık ve Tapduk Emre aynı “yol”un erleridir, Yunus bunu 
gizlemez. Sarı Saltık’ın Tapduk Emre ve Yunus Emre ile görüştüğü 
Saltukname’de anlatılır. Onların irşad faaliyetlerini Sarı Saltık Rumeli’de sür-
dürür. Onun kılıcı tahtadandır; tahta kılıç, sözle, gönülle irşaddır; Hacı 
Bayram’ın söyleyişiyle “sine çâk etmek”tir. Sarı Saltık faaliyetlerini esas olarak 
bu şekilde yürütür, gerektiğinde savaştan da geri kalmaz.

Geldik meselenin esasına: Yahya Kemal Yunus’un bu şiirini okumuş olabilir 
mi? Zamanı için müşkil görünüyor. Yunus Emre, aydınlarımızın gündemine 
“Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” kitabıyla, 1918’de girer. O zaman ve 
sonraki on yıllarda Yunus Emre’nin yazma ve taş basma divanları vardır ve 
öyle kolaylıkla bulunup okunma ihtimali de zayıftır. 

Gerçek şiir sıradan ilmin, Fuzulî’nin tabiriyle “kıyl ü kaal”in (dedikodunun) 
ötesine geçer. İlim gibi “bu budur” demez. Söylenir, hisettirir, sezdirir.

Öte âleminde geçen “pek gizli muhavereyi” Yahya’ya kim söyledi?

Fahri, çifti tarif ederken “sofraları açık” demişti...Gördük ki gönülleri de açık...İki evlerinden birini 
misafirlere tahsis ederlermiş. Her ikisi de emekli sınıf/türkçe öğretmenleri imiş. Kendimizi 
gerçekten evimizde hissettik. Türkçenin aşinalığı yanında böreğin, çöreğin, kahvaltılıkların 
benzerliği ve güzelliği, hoş sohbet ortamı bizi Prizrenli yapmaya yetti. Böylece ilk defa gerçek 
anlamda Prizren’in derununa girmiş olduk. 6 Mayıs 2018 Prizren-Kosova



ÖNEMLİ YOLCULARI OLAN 40 KİŞİLİK OTOBÜSTEYDİM

OSMANLI’nın yüzyıllarca hüküm sürdüğü balkan şehirlerini kapsayacak 
şekilde düzenlenen 10 günlük kültür ve edebiyat yolculuğu, Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin (TYB) 40. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşti. 
‘Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı’ adını taşıyan seyahatin, TYB’nin kuru-
cusu ve onursal başkanı D. Mehmet Doğan’dan şimdiki genel başkanı Prof. 
Dr. Kâzım Arıcan’a, İbrahim Ulvi Yavuz’dan öykücü Necip Tosun’a, şair 
Nazım Payam’dan Prof. Dr. Caner Arabacı’ya kadar 40 kıymetli yolcusu vardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün destekleriyle ger-
çekleşen Kültür Kervanı’na katılan akademisyen, yazar ve edebiyatçılar 
Edirne’den yola çıkıp İskeçe, Gümülcine, Üsküp, Pirizren, İşkodra, Mostar 
gibi Osmanlı eserleriyle hala göz kamaştıran onlarca şehirden geçerek gezinin 
son durağı, Evlad-ı Fatihan Saraybosna’ya ulaştı.

Kurulduğu günden bu yana kültür dünyamızı bereketlendiren TYB’nin 40 
yıllık yolculuğunun taçlandığı ‘Balkan seferi’nde önemli paneller, toplantılar, 
buluşmalar gerçekleşti. Örneğin, Türk şiirinin şahikalarını yazan Yahya Kemal, 
doğduğu topraklarda; Üsküp’te yad edilirken, milli şairimiz Mehmet Âkif 
Ersoy’un dede toprakları İşkodra dahil, Pirizren’de, Mostar’da ve uğranılan 
tüm şehirlerde yerel kültür adamlarıyla birlikte ortak etkinlikler düzenlendi.

Dile kolay, tam 10 güne sığdırılan 20’den fazla şehir… Edirne’den Mostar’a 
otobüsle yapılan bu uzun yolculuk esnasında, yemyeşil tabiatın hüküm sür-
düğü Balkan şehirlerinde, dağlarında, ovalarında yol alınırken, kafileye zaman 
zaman Rumeli ve Anadolu türküleri de eşlik etti. Ayrıca tarih ve edebiyat 
sohbetleriyle süslenen yolculuk baştan sona bir bilgi şöleni halinde rüzgar gibi 
geçti. Hem iki yakanın yanık türkülerinden hem Osmanlı eserleriyle dolu 
Balkan coğrafyasının hüzünlü yollarından geçerken bir kez daha anladık ki, 
Rumeli ve Anadolu bir elmanın iki yarısıymış. 

Bugün, Balkan devletleri Osmanlı izlerini yok etmeye çalışsa da şehirlere 
karakterini veren yine o camiler, nehirleri gerdanlık gibi süsleyen yine o ‘Sinan 
köprüleri’... TYB’nin Kültür Kervanı da kelimelerden örülü köprüler kurmak 
için, kendi içimize ve Balkanlar’daki gönüldaşlara uzanan bir yolculuktu.

Necip Tosun: Bedir Acar da 
aramızda. Onunla uzun uzun, 
gazetelerdeki edebiyat sayfalarının 
eksikliğini tartışıyoruz. Necip Tosun, 
Cemal Şakar, Aykut Ertuğrul, Nazif 
Öztürk, Bedir Acar, Abdullah 
Harmancı.
7 Mayıs 2018 İşkodra-Arnavutluk

Bedir Acar
Gazeteci-Yazar



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ EDİRNE’DEN 
MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI

30 NİSAN 9 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. 
Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Edirne’den başlayıp Mostar ve Saraybosna’da 
biten kültür buluşmalarına dâhil oldum. Şair ve yazar olmayan biri olarak 
benim için çok farklı bir deneyim oldu bu seyahat. Beni bu kültürel etkinliğe 
davet ederek böylesine zengin bir tecrübe yaşamama vesile oldukları için 
Türkiye Yazarlar Birliği onursal başkanı D. Mehmet Doğan, Genel Başkan 
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan ile TYB yetkililerine şükranlarımı sunarım.

Beraber seyahat ettiğim şair ve yazarların bir kısmı Rumeli taraflarına ilk defa 
gitmiş idi. Bazıları ise çok defa Balkanlar’a seyahat ettiklerini ifade etti. Ben ise 
29 seneden beri oralardan Türkiye’ye doğru bir seyahat içinde olduğumdan 
dolayı duygu ve düşüncelerimin tezahürünün farklı olduğunu gözlemledim. 
Sebebini anlayamadığım bir şekilde hemen hemen herkes bölgenin doğal 
güzelliğine hayranlıklarını serdederken, ben, Türkiye’mizin benzer güzellikler-
le beraber çok daha muhteşem özelliklere sahip olduğunu düşündüm hep. 

Seyahat esnasında yaptığımız sohbetlerde öne çıkan belki de en önemli vurgu, 
geçmişte ülkemizin Evlad-ı Fatihan topraklarında yaşayan Müslümanlara ilgi 
göstermediği hususudur. Bugün ise gerek ülkemiz gerekse milletimizin adeta 
tüm imkânlarını seferber ederek bölge Müslümanlarının dertlerine deva olma-
ya çalışması son derece sevindirici bir neticedir. Bu açıdan Türkiye’mizde 
yaşanan tün önemli hadiseler ve yapılan seçimler bölgede büyük ilgi ve endi-
şeyle takip edilmektedir.

30 Nisan - Osmanlı Başkentlerinden Edirne

Uzun yıllar devam eden Rumeli-Türkiye seyahatlerimin neredeyse tamamı 
Edirne üzerinden olmuştur. Kendi aracımla yolculuk yaptığım zamanlarda 

Rahman Ademi
Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi.

Mustafa Hatipler abimizin Edirne 
anlatımı gerçekten bambaşka idi. 

Sayesinde ilk defa Muradiye 
Camii’ni görerek, Edirne’yi farklı 

bir şekilde yaşamış oldum. 
30 Nisan 2018 Edirne
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mutlaka muhteşemliğini her seferde tekrar tekrar hissederek Selimiye’yi ziyaret 
etmişimdir. Birkaç uluslararası toplantı için Edirne’de bulunduğum ve şehrin 
sırlarının bir kısmını öğrendiğim de olmuştur. Ancak Mustafa Çiçekler abimi-
zin Edirne anlatımı gerçekten bambaşka idi. Sayesinde ilk defa Muradiye 
Camii’ni görerek, Edirne’yi farklı bir şekilde yaşamış oldum.

1 Mayıs- Bulgaristan (Filibe ve Kırcaali)

Ülkemizin Avrupa’ya açıldığı iki kapıdan biridir. Yedi milyonu aşkın nüfusu 
içinde devlet politikası olarak tam olarak tespit edilmeyen önemli bir 
Müslüman nüfus barındırmaktadır. Tahminlere göre ülkede, iki milyona 
yakın Türk, kendilerini Türk olarak ifade eden Müslüman Pomak ve çingene 
yaşamaktadır. 2000-2010 arası on yılda 750.000 nüfus kaybının gerçekleştiği 
bir ülke burası. Devletin en büyük sorunların başında bu nüfus kaybının 
önlenmesine yönelik almaya çalıştığı tedbirler gelir. Ancak 2007 yılında ger-
çekleşen Avrupa Birliği ülkeyi bu hususta da sıkıntıya sokmuştur. Ucuz iş gücü 
olarak Bulgarlar, Avrupa’nın dört bir tarafına dağılmış olduğu ve birçoğunun 
geri dönmeyeceğinden bahsedilmektedir. Bu gurbetçilikten Müslümanların da 
etkilenmiş olduğu açıktır. Ancak Avrupa müktesebatı çerçevesinde Türkiye’mize 
zorla göç ettirilen Türkler, Bulgar vatandaşlığına tekrar alınmasından dolayı, 
bu sorunun neticesinde Müslümanların daha avantajlı olduğunu ifade etmek 
gerekir. 

Devletimizin kurumları ve STK’lar tarafından gerçekleştirilen hizmet ve des-
tekler Bulgar Müslümanlarına büyük bir moral kaynağıdır. Osmanlı’nın 
Rumeli taraflarına akın ettiği zamanlarda ilk fethedilen şehirlerden olan Filibe 
buna iyi bir örnektir. Rumeli beylerbeyi merkezi de olan bu şehirde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan ve II. Murad tarafından 
yaptırılarak Edirne’deki vakıflarından gelen gelirle desteklenen Muradiye 
Camii (Cami-i Kebir veya Cuma Camii) bu durumun iyi bir örneğidir. Bu 
muhteşem mabed şehrin tam merkezinde bulunmaktadır. Yakınında İmaret 
(Şahabettin Paşa) Camii 1442 de II. Murad döneminde Lala Şahin Paşa’nın 
oğlu Şahabettin Paşa tarafından yaptırılan camiye, Sultan II. Beyazid döne-
minde imarethane eklenmiştir. Bugün yalnızca Cami ve Şahabettin Paşanın 
Türbesi varlığını sürdürmektedir. Filibe, tepeleriyle bilinen bir şehirdir. Dokuz 

Devletimiz tarafından gerçekleştirilen 
hizmet ve destekler Bulgar 
Müslümanlarına büyük bir moral 
kaynağıdır. İlk fethedilen şehirlerden 
olan Filibe buna iyi bir örnektir. Bu 
şehirde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından restorasyonu 
yapılan ve II. Murad tarafından 
yaptırılarak Edirne’deki vakıflarından 
gelen gelirle desteklenen Muradiye 
Camii (Cami-i Kebir/Cuma/Cumaya 
Camii) bu durumun iyi bir örneğidir. 
2 Mayıs 2018 Filibe-Bulgaristan 
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tepesi mevcuttur. Bunlara Osmanlılar şu isimleri vermişlerdir: Canlı Tepe, Boz 
Tepe, Cambaz Tepesi, Saray Tepesi, Nöbet Tepesi, Saat Tepesi, Pınarcık Tepesi, 
Gözcü Tepesi ve Valeli Tepesi.

Osmanlı’nın ilk zamanlarında bu şehrin imarına büyük katkısı olan iki vakıf 
mevcuttur. Şehir ahalisini pirinç gibi bir nimetle tanıştıran Osmanlılar, halkın 
refahını yükseltmişlerdir. Şehabettin Paşa’nın vakfı şehrin ekonomik ve dini 
hayatına büyük katkısı olmuştur. Filibe’nin düzenli akan içme suyuna kavuş-
ması da vakıf sayesinde olmuştur. İsfendiyaroğlu İsmail Bey tarafından kuru-
lan vakıf, Filibe yakınındaki Markovo köyünden şehre su getirilmesini sağla-
mıştır. Evliya Çelebi’nin buraya uğradığı 17. asırda şehirde 53 cami, 70 mek-
tep, birkaç medrese, 7 daru’l-kurra, 11 tekke, 8 hamam, 9 han ve 880 dükkân 
bulunduğunu öğrenmekteyiz. Bugün, başkonsoloslukların bir kısmının 
bulunduğu mahallede bulunan Mevlevîhane özel bir şirkete ait olup lüks res-
toran olarak hizmet vermektedir. 

Komünist döneme nazaran daha rahat hayat süren Müslümanlar, Türkiye’nin 
desteği ile dini vecibelerini yerine getirmek hususunda gayret göstermektedir. 
İmamlar ve diyanette görev alanların çoğu ülkemizdeki İmam-Hatip ve 
İlahiyat okullarından mezundur. Kırcaali merkezinde bulunan müftülük ve 
cami var olmasına rağmen, Müslümanların eskiye nazaran daha rahat faaliyet 
göstermeleriyle beraber baskılardan tümüyle kurtulduklarını ifade etmek zor-
dur. 

Bulgaristan’da yaşayan şair ve yazarların Türkçe’ye olan tutkuları dikkate 
değerdir. Zor şartlarda şiir, roman ve hikâye yazıp, Bulgaristan gibi bir ülkede 
yayınlatmanın ayrı bir zorluk olduğunu öğrendik. Bazı genç şairler, hiç Türkçe 
eğitimi almadığı halde Türkçe’mizin muhteşem yeteneğini ortaya koyarak 
hepimizin duygulanmasına sebep oldular. 

2 Mayıs - Yunanistan (Batı Trakya)

Avrupa medeniyetinin ilham kaynağı olan antik Yunanlıların varisi 
Yunanistan’ın doğu taraflarında ve bizim Batı Trakya olarak isimlendirdiğimiz 
bölgede ziyaret ettiğimiz Gümülcine, Türk ve Müslüman Pomakların en fazla 
yaşadığı Yunan şehridir. Bulgaristan’dan Gümülcine’ye geçmek için sınıra var-
dığımızda, aramızda bulunan 8 yolcunun sahip oldukları yeni çipli pasaport-

Kervan yolcuları tarafından ziyaret 
edilen Muradiye Camii.

2 Mayıs 2018 Filibe-Bulgaristan
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ların okunamadığı gerekçesiyle yarım saat fazla sınırda beklemek zorunda 
kalmıştık. Ülkemizin dış temsilciliklerin gayretiyle bu sıkıntıdan kurtulmuş 
olduk. Yoksa sınır polisinin isteğine bağlı olarak tekrar Bulgaristan’a geri dön-
mek, oradan Türkiye’ye giriş yapmak ve oradan da ta İpsala’ya gidip 
Yunanistan’a giriş yapmak zorunda kalmıştık neredeyse. Gümülcine seçilmiş 
müftüsü İbrahim Şerif ile konuyu konuşurken, kendilerinin çok sık olarak 
Yunanistan-Türkiye sınırında benzer sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını ifade 
ettiler. Güzide heyetimizin bu muameleye maruz kalması iyi oldu, zira bir 
nebze de olsa Batı Trakya Türkleri’nin maruz kaldıkları sıkıntıları daha iyi 
anlamalarını sağlamış oldu. Yeni pasaportların Avrupa Birliği üyesi bir ülkede 
böylesine bir sıkıntıya sebep olması ayrıca dikkat çekici bir durumdur. Zira 
Türkiye ile AB arasında uzun süre devam eden Vize Serbestliği görüşmelerin-
de, Avrupa standartlarına uygun pasaportların kullanımına geçilmesi şart 
koşulan konulan biridir. 

Gümülcine Kültür Merkezi’nde yapılan şiir buluşması büyük bir coşkuya 
sebep oldu. Duru bir Türkçe ile ifade edilen duygular, her şeye rağmen aramız-
da derin ve çok güçlü bir bağın devam ettiğini göstermektedir. Bu gibi kültür 
buluşmaların tekrar edilmesi son derece verimli olacaktır kanaatindeyim. 
Gerek Bulgaristan’da gerekse Yunanistan’da Yunus Emre Enstitüsü’nün temsil-
ciliğinin bulunmamasını büyük bir eksiklik olarak görmek gerekir. Her iki 
devletin buna karşı tavırlı olduğu bilinen bir husustur, ancak yine de Yunus 
Emre Enstitüsü’nün bu ülkelerde kurulması için gayretlere devam edilmelidir. 

3-4 Mayıs - Makedonya (Ohri, Struga, Gostivar, Kalkandelen ve Üsküp)

Osmanlı Devleti’nin son döneminde adeta günlük mesele haline gelmiş olan 
Makedonya’ya ayak bastık. Evvela Atatürk’ün eğitim gördüğü Manastır Askeri 
İdadi’sini ziyaret ettik. Ülkemiz tarafından restorasyonu yapılan İshak Camii, 
Hamza Bey Camii ve Haydar Kadı Camii’ni ziyaret edip ecdadımızı bir kez 
daha hayırla yâd ettik. II. Abdülhamit tarafından yaptırılan saat kulesinin 
tepesinde haçın mevcudiyeti biraz can sıkıyor ise de saat kulesinin bir Osmanlı 
eseri olduğu açık olduğundan buna çok önem vermemek gerekir. Hakikat tüm 
ihtişamıyla ortadadır. Asırlık camilerin yakınında bulunan ve aynı şekilde 
yüzyıllarca varlığını sürdüren kiliseler, fikir sahibi olan insana çok şey öğret-
mektedir.

Ohri, sadece Makedonya değil, bölgenin en önemli turistik şehirlerinden biri-
dir. Aynı zamanda Makedonlar tarafından, Makedonya Kilisesi’nin merkezi 
olarak da bilinen bir yerdir. 1950 yıllarına kadar şehirdeki Türk varlığı ikinci 
sırada idi. Bugün yıkılmayıp ayakta kalmayı başaran az sayıdaki cami, çarşı ve 
Ohri’nin en önemli sembollerinden biri olan Osmanlı Evleri bu kuvvetli var-
lığa işaret etmektedir. Balkanlar’da çok yaygın bir tarikat olan ve Struga ile 
Kırçova’da tekkeleri bulunan Halvetiye tarikatının asitanesi Ohri’dedir. Burayı 
merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ziyaret etmiş ve bu ziyaret Türkiye’de 
çok konuşulmuştu. Makedonya’daki Müslümanların güçlü dini duyguların 
oluşması ve korunmasında tekke ve zaviyelerin rolü büyük olmuştur. 

Ohri’ye 15 kilometre mesafede turistik şehir Struga bulunmaktadır. Burada 
bulunan Halveti Tekkesi, Ohrili bir ailenin şimdiki temsilcisi İlhan Şeh tara-
fından idare edilmektedir. İlhan bey, Saraybosna Gazi Hüsrev Bey medresesi 
ve yine orada bulunan İlahiyat Fakültesi mezunudur. Struga’da bulunduğu-
muz akşam tekkede bir vaaz programı icra etmişti. Vaazında işlediği konuları 

II. Abdülhamit tarafından yaptırılan 
saat kulesinin tepesinde haçın 
mevcudiyeti biraz can sıkıyor ise de 
saat kulesinin bir Osmanlı eseri 
olduğu açık olduğundan buna çok 
önem vermemek gerekir. Hakikat 
tüm ihtişamıyla ortadadır.                
3 Mayıs 2018 Manastır-Makedonya  
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Türkçe, Arnavutça ve Makedonca 
olarak anlattığını ifade etmiş, ancak 
o akşam Makedonca’ya ihtiyaç kal-
madığını zira orada bulunan herke-
sin Türkçe veya Arnavutça bildiğini 
ifade etmişti. Bu vaaz ve kısa zikir 
meclisinden bizler de müstefid 
olduk.

Oradan kuzey tarafına doğru 60 
kilometre mesafede bulunan 
Gostivar’a vardık. Gostivar, 
Osmanlı zamanında 1903 yılında 
kaza halini almış bir şehirdir. Daha 
önce Kalkandelen’e bağlı bir nahiye 
idi. Burada bir grubumuz bölgede 
Türkçe olarak eğitim-öğretim faali-
yeti yapan Vizyon Üniversitesi’ni, 
benim de bulunduğum grup ile de 
Aşağı Banyitsa mahallesini ziyaret 

ettik. Her iki ziyaret karşılıklı sevgi ve özlem duyguları içinde tamamlandı ve 
Cuma namazına yetişmek üzere Kalkandelen’e doğru yola çıktık. 

Kalkandelen Makedonya’nın en büyük şehirlerinden biridir. Alaca Camii ve 
Sersem Ali Baba tarafından kurulan Harabati Baba Tekkesi dünyaca meşhur 
iki değerli Osmanlı eseri buradadır.Alaca Camii’inde otuz yıldan fazla her gün 
akşama kadar Kur’an dersi veren bir amca, bu süre içinde 70’ten fazla hafızı 
yetiştirmiştir. Kur’an okumayı öğrettiği kişilerin sayısı ise belli değildir. 
Osmanlı döneminde Kalkandelen önemli bir kaza idi, zira orada ancak bazı 
şehirlere izin verilen silah sanayii mevcuttu. Tıpkı Prizren gibi Kalkandelen’in 
diğer adı kasabadır bugün. Türkçe kasaba dili olduğundan Kalkandelen’de 
Türkçe konuşan insan sayısı fazladır. 

Akşam saatlerinde Üsküp Yunus Emre Enstitüsü’nün desteği ile Makedonyalı 
Türk yazar ve şairlerle bizim ekibimizin yer aldığı muhteşem bir buluşma 
gerçekleşti. 

Balkanlar’da çok yaygın bir tarikat 
olan ve Struga ile Kırçova’da 

tekkeleri bulunan Halvetiye tarikatının 
asitanesi Ohri’dedir. Burayı merhum 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal ziyaret 
etmiş ve bu ziyaret Türkiye’de çok 

konuşulmuştu. Makedonya’daki 
Müslümanların güçlü dini duyguların 
oluşması ve korunmasında tekke ve 

zaviyelerin rolü büyük olmuştur.        
3 Mayıs 2018 Ohri-Makedonya  

Struga’da bulunan Halveti Tekkesi, 
İlhan Şeh tarafından idare 

edilmektedir. İlhan bey, Saraybosna 
Gazi Hüsrev Bey Medresesi ve yine 

orada bulunan İlahiyat Fakültesi 
mezunudur. Struga’da bulunduğumuz 
akşam vaaz ve kısa zikir meclisinden 

bizler de müstefid olduk. Tekke 
kapısında ayaktakiler (soldan sağa): 

Nazif Öztürk, M. Enes Kala, İlhan Şeh, 
Nazım Payam, İsmail Bozkurt, 

Mustafa Özçelik, Mehmet Tuğrul,      
H. Ömer Özden, M. Kazım Arıcan, 

Maksut Yiğitbaş, İ. Ulvi Yavuz, Tarkan 
Zengin. Oturanlar: Caner Arabacı, 
Rahman Ademi, A.Fatih Gökdağ, 

Zafer Kızılca. 
4 Mayıs 2018 Struga-Makedonya
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5 Mayıs- Kosova (Priştine ve 
Prizren)

Sabah erken saatlerinde kısa 
ama dolambaçlı ve dar yolu 
geçerek Üsküb’e yaklaşık 100 
kilometre uzağında ve 
Osmanlıların ilk ve tek mey-
dan muharebesi şehidi olan I. 
Murad Hüdâvendigâr’ın 
Priştine’deki makamına vardık. 
Buraya grubumuzdan ilk defa 
gelenlerimiz vardı. Şehidimize 
bir Yasin-i Şerif okuduktan 
sonra Priştine şehir merkezine 
varıp meşhur Fatih Camii’ni 
ziyaret ettik. Bu kısa ziyaretten 
hemen sonra Prizren’e doğru 
yola çıktık. Prizren Yunus 
Emre Enstitüsü Kültür 
Merkezi binasında Kosovalı 
yazar ve şairlerle çok duygu 
dolu ve coşkulu bir kültür 
buluşması gerçekleşti. 
Heyetimize özel olarak Raif 
Vrmiça abimizin önderliğinde bir müzik grubu, Prizren türkülerinden oluşan 
kısa bir konser verdi.

Prizren şehri Osmanlı döneminde sancak merkezi idi. Ayrıca silah sanayii 
bakımından bölgenin önde gelen şehirlerindendi. Ülkemiz tarafından resto-
rasyonu yapılan muhteşem Sinan Paşa Camii ve müştemilatı yerli ve yabancı 
turistlerin ilgi odağıdır. Türkiye’mizin bu yatırımları, sadece ecdad yadigarı 
eserlerin ihya edilmesi değil, bölgenin ekonomik olarak canlanmasına büyük 
hizmetler etmektedir. Bölgenin Osmanlı sonrası dönemini iyi tasvir eden bir 

Kalkandelen’deki Alaca Camii’nde 
otuz yıldan fazla her gün akşama 
kadar Kur’an dersi veren bir amca, 
bu süre içinde 70’ten fazla hafızı 
yetiştirmiştir. Kur’an okumayı 
öğrettiği kişilerin sayısı ise belli 
değildir.

Prizren Yunus Emre Enstitüsü Kültür 
Merkezi binasında Kosovalı yazar ve 
şairlerle çok duygu dolu ve coşkulu 
bir kültür buluşması gerçekleşti. 
Heyetimize özel olarak Raif Vrmica 
abimizin önderliğinde bir müzik 
grubu, Prizren türkülerinden oluşan 
kısa bir konser verdi. 
5 Mayıs 2018 Prizren-Kosova
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Prizren Türküsü’nü orada yaptığım konuşmamda dillendirdim:
“Hasan’ı sorarsan eğer otuz yaşında aman aman
Süngilen vurdi Bulgarlar çeşme başında aman aman
Anası aglaymiş yani başında aman aman
Uyan Hasan uyan yavrum bak neler oldi aman aman
O cüzel Prizrenımız diçenle doldi
Uyan Hasan uyan yavrum bak neler oldi aman aman
Osmanli kışlalari küffarlen doldi.

6 Mayıs - Arnavutluk 
(İşkodra)

İşkodra Yunus Emre Enstitüsü 
Kültür Merkezi’nde Arnavut 
şair ve yazarların eserlerini bu 
defa Arnavutça ve Türkçe ola-
rak dinledik. Tercüme için 
Yunus Emre çalışanı Verzana 
Nikşiçi’nin büyük gayreti 
olduysa da şiiri tercüme 
etmeksizin de anlatabilecek 

insanların olduğuna şahit olduk. Ertesi gün İşkodra’nın Türk mahallesinde, 
bataklık içinde hala ayakta ancak çok kötü bir durumda olan Kurşunlu 
Camii’ni ziyaret ettik. Öğrendik ki ülkemiz bu Camiin restorasyonunu gün-
deme almış,  buna hepimiz çok sevindik. 

7 Mayıs – Karadağ’dan Yolculuk

Balkanlar’ın nüfus bakımından en küçük ülkesidir Karadağ. Sadece 620.000 
nüfusu var. Nüfusun yaklaşık %20’si Müslüman Boşnak ve Arnavutlar’dan 
oluşmaktadır. Bar şehrinin teni kısmında çok güzel ve yeni, iki minareli ek 
binalarla beraber külliye olarak hizmet veren bir cami var. Bunu da Türkiye 
sıfırdan inşa ettirmiş. Eski şehir kısmında ve kalenin hemen altında ise iki 
muhteşem eser yan yana: Ömer Paşa Camii aynı zamanda Nakşibendi tekkesi 
olarak vazife görüyor. Camii’nin cuma günleri, tekkenin ise beş vakitte açık 
olduğunu öğrendik.

Arnavutluk İşkodra üzerinden Karadağ’a doğru iki yol mevcuttur. Sahile yakın 
yoldan ilk defa geçmiş oldum. Dünyanın en dar uluslararası yollardan biri 
olduğu kuşkusuzdur. Sadece otobüsümüz için yer vardı. Allah’tan trafik pek 
yoktu da muhteşem doğa manzarası arasında sorunsuz bir şekilde yol alabil-
dik.

8 -9 Mayıs – Bosna Hersek (Poçitely, Blagay, Mostar ve Saraybosna)

Sadece Bosna Hersek’in değil, Rumeli’de eşi benzeri bulunmayan ve tümüyle 
Türk olan Poçitely köyüne vardık. Nüfusun tamamı Müslümandır. Kale, 
Şişman İbrahim Paşa Camii, medrese, hamam hala ayakta. Yapıların tümü 
bölgede bol bulunan taştan inşa edilmiştir. Son savaş esnasında Hırvatlar kasa-
bayı işgal etmiş, camiyi tahrip etmişlerdi. Cami restorasyonunu Türkiye ger-
çekleştirdi. Havanın güzel olmasından dolayı Bosna Hersek’in çeşitli yerlerin-

İşkodra Yunus Emre Enstitüsü, 
tercüme için Yunus Emre çalışanı 
Verzana Nikşiçi’nin büyük gayreti 

oldu. Cihat Zafer, Bünyamin 
Yılmaz, Verzana Nikşiçi. 

6 Mayıs 2018 İşkodra-Arnavutluk
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den gezmeye gelen öğrencileri taşıyan otobüsler medresenin yanı başında park 
etmiş, gençler binmek için hazırlanmışlardı. 

Yaklaşık kırk kilometre mesafede dünyanın ikinci büyük kaynağı olan Buna 
nehri kenarında bulunan tekkeye doğru hareket ettik. İçinde Sarı Saltuk 
makamının da olduğu bu tekke, geçmişte çok badireler atlatmıştır. Bizim 
ziyaretimizin yaklaşık bir hafta sonra burada her yıl düzenlenen ve Bosna 
Hersek’in her tarafından Müslümanların toplandığı büyük bir mevlit okutul-
maktadır. 

Akşam saatlerine yakın bir zamanda Hersek bölgesinin tanınmış şair ve yazar-
larla beraber kültür şöleni düzenlendi. Yunus Emre Enstitüleri’nin belki de en 
güzel binasında, Mostar Köprüsü’nün sol ayağının aşağısında bulunan ve 
eskiden Mostar’ın en büyük vakıflardan biri olan Karagöz Medresesi olarak 
kullanılan eser muhteşem bir mevkiidedir. Mostar, Osmanlı döneminde san-
cak merkezi olarak bilinen, köprüsü dolayısıyla ülkeleri aşan bir üne kavuşan 
çok meşhur bir şehirdir. Son savaşta Hırvatlar, dünya miras listesinin incilerin-
den olan Osmanlı köprüsünü 1993 yılının Kasım ayında bombalayarak yık-
mışlardı. Asırlar boyunca sayısız şair ve yazarın baş konusu olan bu köprüyü 
insanların bazıları yıkmışlardı.Mostarlılar, onca insan kaybından farklı olarak, 
bu yıkımdan dolayı büyük bir ruhi travma yaşadıklarını ifade ederler.

Akşam geç saatlerde son durağımız Saraybosna’ya varmış olduk. Ertesi gün ilk 
ziyaretimiz merhum Aliya İzzetbegoviç’in kabri oldu. Daha sonra Saraybosna 
Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi ek binasında, Türkiye Yazarlar Birliği 
temsilcileri ile Bosna Hersek Yazarlar Birliği üyelerinin de katıldığı güzel ve 
duygusal bir buluşma gerçekleşti. Saraybosna ziyareti, yolculuğumuzun son ve 
en coşkulu kısmını oluşturdu. 

Rumeli neyimiz olur? sorusu çok sorulur ve çokça da cevaplanır. Tarihçiler 
Osmanlı Devleti’nin bir Balkan devleti olduğunu söylerler. Türkiyeli veya 
Balkanlı olsun, yazar ve şairlerimiz anlatımlarında İstanbul, Edirne, Kırcaali, 
Gümülcine, Ohri, Kalkandelen, Üsküp, Prizren, Mostar, Saraybosna ve diğer 
şehirlerden hatta köylerden hep bahsederler. Buralar bitmemiş bir hikâyenin, 
natamam bir şiirin konusudurlar adeta. Aralarında acı, sevgi, özlem, kavuşma 

Buna nehri kenarında içinde Sarı 
Saltuk makamının da olduğu bu 
(Blagay) tekke, geçmişte çok 
badireler atlatmıştır. Bizim 
ziyaretimizin yaklaşık bir hafta sonra 
burada her yıl düzenlenen ve Bosna 
Hersek’in her tarafından 
Müslümanların toplandığı büyük bir 
mevlit okutulmaktadır. 
8 Mayıs 2018 Mostar-Bosna-Hersek
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arzularının canlılığı devam etmektedir. Osmanlı sonrası dönemde Meriç, 
Tunca, Vardar, Boyana, Neretva ve Bosna nehirlerinin şahitlik ettikleri nice acı 
hadiselerin tekrar etmesi veya etmemesi Türkiye’nin güçlü veya güçsüz olma-
sına bağlı olduğu açıktır. Avrupa Birliği Yetkilileri’nin ve Arnavutluk İçişleri 
Bakanı gibi bazı Balkanlı idareciler Türkiye’nin bölgedeki etkisinden rahatsız-
lık duymaktadır. Ecdadımızın ve son zamanlarda ülkemizin iyi insanlarının 
ektiği merhamet ve sevgi tohumlarının güçlü ve tesirli etkisini göstermesi 
inşallah günden güne daha da belirgin olmaktadır. En az yüz senedir 
Türkiye’nin orada neredeyse esamesi okunmadı da bölge halkları hangi mut-
luluk ve başarıya ulaştılar? Bu insanlar, bu zaman zarfında çok sevdikleri batı-
lı dostlarının hangi kalıcı iyiliklerine maruz kaldılar? Oysa atalarımız balkan-
ların her tarafını vakıf müesseseleriyle bezeyerek, dini ve ırkı ne olursa olsun 
insanın bizzat değerli bir varlık olduğunu gösterdiler. Vakıf eseri olan Filibe 
Muradiye Camii ve çarşısı, Üsküp çarşısı, hanları, hamamları ve camileri, 
Mostar köprüsü ve camileri, Saraybosna camileri, çarşısı, hamamı, bedesteni 
ve medresesi olmasa nasıl bir şehir tipinden bahsederdik bugün? Dahası bun-
lar, hemen hemen her yerde farklı tezahürleri olan doğal zenginlik ve güzellik-
lerden başka insanlığa ne sunabilirlerdi?

Rumeli bizden ne kadar uzakta? Bu soru yakın bir zamana kadar çok anlam-
lıydı. Bugün artık öyle değil gibi. Sadece 10-15 sene içinde Türkiye’nin bölge-
de milyarlarca dolarlık yatırımları olduğu gibi karşılıksız olarak yapılan yar-
dımların miktarı da küçümsenmeyecek boyuttadır.Beş sene evvel bölgenin iki 
ülkesinde Bosna Hersek ve Sırbistan’da turistlerin yarısı Türkiye’den geldiği 
resmi toplantıda ifade edilmişti. Yaklaşık on sene evvel Türk Hava Yolları 
Balkan başkentlerine doğru haftada 2 defa uçar iken, bugün günde iki defa 
uçmaktadır. Özel havayolu şirketlerinin her günkü uçuşları dâhil ettiğimizde 
çok büyük bir insan trafiğinden bahsetmek mümkündür. 

Tüm bu gelişmeler içinde Rumeli ile kültür alışverişimiz ne boyuttadır? İşte 
tam burada TYB değerli üyelerinin kıymetli katkılarına büyük ihtiyaç vardır. 
Adeta başıboş bırakılan bu alışveriş, ahlâki temel üzerine ve sistematik bir 
şekilde işlenmesi gereken alan olarak karşımızda durmaktadır. Örf ve adetleri-
mize uzak sayılan çoğu Türk dizileri bölgede inanılmaz bir kabul görmektedir. 
Ecdadımız tarafından başlatılan süreç önemli bir inkıtaya uğramıştı, bir kez 
daha aynı gafleti göstermemiz kuşkusuz ki büyük acılara sebep olacaktır.

Uluslararası Vizyon 
Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Fadıl Hoca’yı 
Ziyaret- Gostivar



BALKANLAR’DAKİ TÜRKİYE’YE BİR GEZİ

BALKANLAR, bizim dünkü evimiz. Aslında bu coğrafyaya, “suyun öte 
yanındaki Türkiye” diye bakmak doğru olacaktır. Ama öyle bir Türkiye ki, her 
yanı yaralı. Özellikle Balkanlar’daki Türkiye’nin; Türk kültürünü, İslâm 
Medeniyeti’ni hatırlatan kısımlarında yaralardan kan damlamaya devam edi-
yor. Onca yara, onca kan kaybı onun varlığını, hatta aidiyetini bitiremiyor. 
Çünkü A. Toynbee’nin tabiriyle kültür dokuz canlı. Canlardan birini öldür-
meye çalışsanız diğeri yine dört ayak üstüne düşerek diriliyor. Balkanlar’ı, bir 
çırpıda üstelik peş peşe on günlük bir maraton değil peyk koşusu içinde 
görmek mümkün olacak… Maraton değil çünkü mesafe 42 kilometre 195 
metre değil. Uzun koşuları aklımızın, maraton olarak algılaması bir yanılgı. 
Propaganda tekrarları ve cehaletin yanılgısı. Osmanlı Peykhanesi’nde en az 
beş yüz yıl maratonu dörde beşe katlayan uzunlukta koşabilen peykler yetiş-
tirilmiş. İstanbul’dan Edirne’ye kadar koşabilen bir insan düşünün. Bizim ilk 
koşumuz da öyle İstanbul’dan Edirne’ye olacak. Edirne ilk durak.

Ama bu gezi işi de nerden çıktı, sorusuna bir hatıra olarak değinmek 
gerek.100 yıl Sonra Sultan II. Abdülhamit Han İlmî Toplantısı’nda D. 
Mehmet Doğan ile görüşmüştük. 23-24 Şubat 2018’inde Sabahattin Zaim 
Üniversitesi, toplantıya mekânlık ediyor, oturumlar, tebliğler sunuluyor. Bilgi 
şöleni ortamı. Her zamanki gibi ağır ve zihni yorgunluğu artırıcı mahiyette. 
Doğan, vefa adamı. Nisan 30 ile Mayıs’ın dokuzu arasında bir Balkan gezisi-
nin olacağını söyledi. “Katılır mısın?” sorusuna ne diyebilirim? Böylesine bir 
gezi, benim için hayal gibi bir şey. Günlük rutin işlerin dışına, zorunlu olma-
dan çıkamayan bir kapalılıktan, bahar mevsimi Balkanlar’ın uçsuz bucaksız 
yeşilliğine, tarihe, geçmişe açılıp, duygu seline kapılmak… “İsterim” dedim. 
Ama içimde şüphelerim var. On günü nasıl ayıracağım? Üstelik, derslerin 
devam ettiği bir zamanda izin işini nasıl alacağım?

Zamanı geldiğinde dekanlık üstünden rektörlüğe müracaat ettim. Derslerin 
devam ettiği sıra “Kültür coğrafyasında gezi” uygun değil, kanaati öne çıktı. 
Bu konuda Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan’ın yazısı 
imdadıma yetişti. Gezi, sıradan olmayacaktı. Bir defa bu bir “Edirne’den 
Mostar’a Kültür Kervanı” idi. Gerektiği yerlerde konuşmalar yapılacaktı.

Tabi üzerinde devam ettiğim işler var. Haydi dersleri, dönüşte telafi etme 
gayreti gösterelim. Söz verdiğim Darbeler Tarihi ile ilgili çıkaracağımız dergi 
sayısı en azından yetişmeyecek. “Sonra Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne ne deriz”, 
sıkıntısı şeytanım olmaya başladı. Ama Rektörlüğe yazılan yazı bahanemi 
ortadan kaldırıyordu. İstekle, kaytarmak arası bir ruh hali, yerini netliğe terk 
etti. Artık, “Ne yapayım, izin alamadım” bahanesi yok. Yola çıkmamız lazım. 
Dönüşte de eksik, gediği tamamlama gayreti işi onarabilir. Haydi hayırlısı.

Yazarlar Birliği ve gezi boyunca kahrımızı çeken turizm firmasından Zafer 
Kızılca’nın yönlendirmeleri, uçak yolculuğundan, İstanbul buluşmasına kadar 

Caner Arabacı
Prof. Dr., Necmettin Erbakan 
Üniversitesi.
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işi kolaylaştırdı. Yol arkadaşım Abdullah Harmancı olunca yolun daha güzel 
geçtiğini belirtmek gerek. Sabah erken saatte, arkadaşımın babası Hüseyin 
Harmancı’nın, oğlu ile yol arkadaşını havaalanına götürüp getirmesi, bir 
fedakârlık idi. Edebiyat öğretmenliğinden emekli Hüseyin Abi, artık vaktinin 
çoğunluğunu evde geçiren biri. “Ne yapıyorsun” soruma, takdirkâr bir ifadey-
le, “Abdullah’ın yazılarını okuyorum”, dedi. Bir baba için, yazar oğlunun 
eserlerini okuma, kıvanç vesilesi idi. Gıpta ettim.

29 Nisan’ın sabahında yola çıkma, İstanbul’da bir gece geçirmek anlamına 
geliyor. Geziyi düzenleyenler, Payitaht’ı başlık içine almasalar bile ihmal 
etmemişler. Bir Boğaz turu ardından akşam Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. 
yılı adına düzenlenen tören, kültür şölenine bizi şahit tuttu. Alanında eser 
vermiş yazar, şair, sanatçı, mimar vb. kültür adamlarının salınıp yürüdüğü bir 
uzun akıntıya, ödüller verilir-alınır, kısa konuşmalar yapılırken kapıldık kal-
dık. Onların içinde ölenler de vardı. Ölenlerin eşleri, ödüllerini aldılar. Bir 
ömrü kültürümüze veren insanların, ileri yaşlarında hatırlanıp, kitle önünde 
takdim edilmeleri bir vefa, kadirşinaslıktı. “Kültür Kervanı” yolculuğunun, 
İstanbul’da böylesine bir toplantı ardından başlaması, doğrusu yakıştı.

30 Nisan, gezi takviminin başlangıcıydı. İstanbul’dan Edirne’ye otobüsle 
gidecektik. “TYB’nin 40. yılında Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı 30 
Nisan- 9 Mayıs 2018” yolculuğu, bundan sonra, bittiği güne kadar otobüsle 
devam edecekti. Peykleri de geçen, yaklaşık üç bin kilometrelik bir mesafe kat 
edilecekti. Göreceklerimiz, öğreneceklerimiz, tadacağımız manevi hazlar, 
“zahmeti ihtiyar eylemeyi” kolaylaştıracaktı.

İlk Durak Edirne

Davul-zurna eşliğinde Edirne’nin meşhur lezzeti yaprak ciğerini tattık. Artık 
karınların ve kulakların doyduğu bir ortamın ardından gözlerin doyması 
gerekti. Eskilerin “Akl-ı selim, kalb-i selim, zevk-i selim” şehri dedikleri 
Edirne’de, Selimiye’yi görme zamanı gelmişti. Bir eserin bir şehri, bölgeyi, 
büyük bir geçmişi temsiline, Selimiye kadar yakışan başkası var mıdır bilmi-
yorum. İstanbul Yolu’ndan gözüken Selimiye, Bulgar gümrüğünden 
Yunanistan tarafında geçtikten sonra da bir siluet halinde Batı Trakya’dan 
gözüküyordu. Selimiye, eski başkentin, Paşa Livası’nın kalbi, hatta ruhu 

Bulgarların, “Edirne, Bulgar şehridir” 
iddiasına, İngiliz diplomatın 

“Selimiye’nin minarelerini nereye 
koyacaksınız” sorusu, unutulmaz bir 
hatıra olarak yad edilir. Selimiye’nin 

minareleri gölgesinde Kervan 
yolcuları ayaktakiler (soldan sağa): 

Mehmet Sarmış, Faruk Uysal, 
Mehmet Sait Uluçay, A. Fatih 

Gökdağ, Mehmet Kurtoğlu, D. 
Mehmet Doğan, İ. Ulvi Yavuz, Bekir 

Sıddık Soysal, M. Kazım Arıcan, 
Nazif Öztürk, Mücahit Koca, M. 

Enes Kala, Mustafa Özçelik, Memiş 
Okuyucu. Oturan: Mehmet Tuğrul. 

30 Nisan 2018 Edirne
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olmayı ne kadar da hak ediyor anlaşılıyor. Bu yönüyle Selimiye, yalnız otağını 
kurduğu yükseltiden şehre değil bütün Balkanlar’a manevi merkez olmaya 
devam ediyor. Batı Trakya’dan seçilen görüntüsü, bakanlar için bir varlık, 
ayakta kalış, hatta diriliş muştusu gibi. Karşısında göğe yükselen minareleri ile 
külliyesini, devletini, medeniyetini temsil eden bu varlık, asırlardır süren bay-
rak gösterme vazifesini de sürdürüyor. O kadar ki, Bulgarların, “Edirne, 
Bulgar şehridir” iddiasına, İngiliz diplomatın “Selimiye’nin minarelerini nere-
ye koyacaksınız” sorusu, unutulmaz bir hatıra olarak yad edilir. Selimiye, 
galibiyeti tersine çeviren eserdir. Alt tarafa dikilen Mimar Sinan heykeli ile 
Selimiye’yi onun için birlikte anmak hakşinaslık olur.

Edirne, “vuslatla ayrılığın bıçak sırtı” denir ama asıl, kahramanlıkla, ihanetin 
ayrım yerlerinden biri olarak da değerlendirilmeli. Selimiye kubbesindeki 
Bulgar top ateşinin 106 yıl sonra bile belirgin duran izi, Balkanlar’ın öncü 
şehrinin dün yaşadığı dramı hatırlatıyor. Hani Erzurumlu Şükrü Paşa’nın 
savunmak için canını dişine taktığı Edirne’ye, asker kıyafetiyle alayişli giren, 
savunmacı subayların Anadolu tarafından olanlarına savunmadan çekilmeyi 
telkin eden Edirneli Talat Paşa ister istemez zihinlerden geçiyor. Onunki, kendi 
partisinin iktidarını sağlamak üzere, Edirne’yi bir an için gözden çıkarıp, Bulgar 
çizmesine terk etmeyi kabullenebilen bir vatanseverlik. Namusunu düşmanına 
terk ederek, kahramanca kurtarmayı tasarlayan politikacı namuskârlığı… 
Serhatlerin başşehri Edirne, kurtarılıncaya kadar Bulgar çizmesi tarafından ne 
yazık ki çiğnenmişti… İttihat ve Terakki’nin, “cemiyet-i mukaddese” olarak 
hanesine yazdırdığı o partizanlık illetinin maliyeti, elbette ağır olmuştu. Aram 
Andonyan’ın, hemen o sıralar 1913’te yazdığı Balkan Savaşı kitabında anlat-
tığına göre, şehir içinde soyulmadık ev, kirletilmedik namus, çiğnenmedik 
kutsal bırakılmamıştı. Kurtarıldıktan sonra Edirne bir daha ruh ikliminde 
kendini inşa edebildi mi? Boynunda haç taşıyan bir Hristiyan’ı bile ruhen 
lekeleyip inciten vahşetten sonra, yaraların tamiri ne kadar mümkün olabildi?

Muradiye’den Kızıl Elma’ya giden orduların biriktiği alanı akşam karanlığında 
koyu bir deniz gibi seyrederken, Îlâ-yı kelimetullah sancağının düştüğü top-
rakların, ruh iklimindeki çürümeyi hissetmemek mümkün mü? Balkanları 
fetheden öncü şehir, kendini düşmana kaptırınca, zillete düşen insanlardaki 
kompleksler depreşmez mi? Aşağılık kompleksin, özden kaçışı hızlı olmaz mı 

Bayrak şehir Edirne’de, bayrağa 
nefes verenler eksik değil yalnız. 
Muradiye’nin haziresindeki ulu mezar 
taşları, kubbeleri ve minareleri 
arasında, gecenin ıssızlığında 
dolaşıp, akın günlerinin kılıç 
şakırtılarını duyanlar var. 
30 Nisan 2018 Edirne
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idi? Edirne’de 1932-1934 yıllarında 132 cami satılır. Bölgede iki yıl Vali 
Balkan danışmanı olarak çalışan Fahri Tuna’nın verdiği bilgi can yakıcı. Cami 
satılır da orada durulur mu? Atalar mezarlarına da eller uzanır, mezar taşları 
mezadı da işler. Taşlar 5-10 kuruştan alınır. Satın alanların bir kısmının 
torunları sonra belediyeye teslim ederler. Dimetoka’nın Kırkpınar’ından geli-
nerek fethedilen Edirne’nin, Sarayiçi’ndeki Kırkpınar kutlamalarına 
Edirneliler niçin canı gönülden katılmazlar? Mayasında yiğitlik, er meydanı 
olan yerlerin insanları, Kırkpınar gösterileri yerine, tatile gitmeyi tercih edi-
yorlarsa orada durulmalı. İçindeki onlarca Küştügiran (pehlivan) Tekkesinde, 
yüzlerce çifte pehlivan yetişen aslanların yatağı Edirne’den neden güreşçi çok 
çıkmaz, alkol tüketimiyle dansöz oynatma niçin çoktur? Serhat başşehrinin 
sosyal, kültürel dönüşümü sorgulanmalı değil midir? Vakıf okçu, güreşçi tek-
keleri, daha doğrusu spor okulları ile, ruhlarda kopan yüksek idealin Alplerini 
yetiştiren şehirlerden biri olan Edirne’deki solmanın, nedeni anlaşılmalı değil 
midir? Aslında görünmez etkenlerdeki çürümenin sonucu bu durum. 
Değerlerini, idealini daha doğrusu aşkını, hayalini yitirenlerin, ceset olarak 
ortada kalmaları gibi bir şey... Selimiye, cesedin en görkemli binalarından. 
“Enkazından” demeye dilim varmadı. Avlusunda, değişik diller konuşarak 
kurnalardan su akıtıp abdest alan insanları görünce, “enkaz” dememek gerek-
ti. Demek ki hâlâ bir kıpırdanış vardı. Kubbelere, mermerlere sinen Kızıl 
Elma’nın, ezan seslerinin izleri... Küllerin örttüğü korlar gibi... Dinginliğin 
söndürdüğü bayrak gibi... Bir nefes, bir rüzgâr bekleyen ateşin özlerin varlık 
belirtileri idi onlar…

Bayrak şehir Edirne’de, bayrağa nefes verenler eksik değil yalnız. Muradiye’nin 
haziresindeki ulu mezar taşları, kubbeleri ve minareleri arasında, gecenin 
ıssızlığında dolaşıp, akın günlerinin kılıç şakırtılarını duyanlar var. Bir Edirne 
sevdalısının daha doğrusu, Edirne’nin temsil ettiği değerlerin meftununun, 
Muradiye anlatımını dinlerken, o varlığı hissediyorsunuz. Gönül erleri yetiş-
tiren eski bir tekke, şimdilerde cami olan Muradiye’nin, yeniden o gönül 
adamlarını yetiştirme mekânı olması mümkün mü? Dünkülerle aynı şeyleri 
yiyenlerin, aynı mekanlarda dolaşanların, bedenleri benzer olanların içlerin-
deki yangın aynı olur mu? Tava ciğeri, köfte, tahinli Hayrabolu peynir tatlısı, 
badem ezmesi ile bedenleri beslenenlerin; yıldız ışığında ufukları gözlemeleri 
mümkün değil midir? Maddi tevarüs, manevi temsile yol açmaz mı?

Kapıkule

Artık Edirne’den demir almak zamanı. Bulgaristan’a geçiş yeri Kapıkule 
Gümrük Kapısı. Kapı önünde bir grup hatıra fotoğrafı uygun. Nasıl olsa 

Bulgar tarafında böylesine 
bir fotoğraf çekmek müm-
kün olmayacak. 

Kapıkule’de ilk dikkati 
çeken, kilometrelerce uza-
yıp giden tır kuyruğu. 
Otobüs yanından hızla git-
tiği halde bitmek bilmiyor. 
“Gümrük çilesi” denen 
hadise bu olsa gerek. Yalnız 
içimizde gümrükçüler var. 

Kapıkule’de ilk dikkati çeken, 
kilometrelerce uzayıp giden tır 

kuyruğu. “Gümrük çilesi” denen 
hadise bu olsa gerek. Tırın karnı 

altında oturup, yeme-içme ihtiyacını 
gideren uzun yol taliplileri var. 

1 Mayıs 2018 Edirne
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Uzunluğun sebebini, taşınan malların tahlili ile ilgili işlemlerin olma zorun-
luluğu ile izah ediyor. Tırın karnı altında oturup, yeme-içme ihtiyacını gide-
ren uzun yol taliplileri var. Bunlardan Hilal Trans’ın sahipleri bir küçük 
takılmayı hoş karşıladı. Hilal yanından tırlara bir dikey nazar atfı mümkün.

Sınır kapısının Bulgar tarafı, kelimenin tam anlamıyla salaş. Tuvalette su 
akmıyor. Tuvalet kadrosundan olan malzemeler döküntü. Yalnız temizliği 
ihmal etmemişler. Erkekler tuvaletinin temizlik çalışanı bir kadın. Arkadaşın 
birinin suyun neden olmadığına dair sorusuna kadının cevabı; “Ödenek yok”. 
Bulgaristan tuvalet temizliğinden tasarruf ile maddi sıkıntıyı aşacak galiba. 
Nazif Öztürk’ün kanaati ilginç: “Elden geldiği kadar kötülük... Suyu, bu 
kadın Türk ekip geçerken kesmiş olabilir.” Durum tuhaf da olsa, Balkan coğ-
rafyasına sık giden bir araştırmacının intibaı demek mümkün.

Yol, Bulgar gümrüğünden çıktıktan sonra Kırcaali’ye. Güzergâh boyunca yeşil 
dağlar vadiler seyrederek gidiyorsunuz. Koca Balkanlar, 800 kilometre uzunlu-
ğunda dağlar silsilesinden oluşuyor. Artık, Şipka’dan Plevne’ye oradan Balkan 
Muharebelerinin olduğu bölgeye uzanıyorsunuz. Yol uzun. Vakit var. Sohbet, 
üzerinde seyrettiğimiz yerlerin yakın tarihinden açılmak durumunda… 

Ve Kırcaali

Şehri kurup adını veren Kır Ali bir “Gazi”. Şimdilerde Kırcaali Merkez 
Camisi haziresindekimezarında yatıyor. Mezar taşı ve mezar yanındaki kırık 
mermer kitabedeki bilgiler ve mezarın buraya yerleştirilmesi mücadelesi her 
şeyi anlatır durumda.

Hayat suyu durumunda olan Kur’an’dan Bakara Suresi’nin 154. Ayeti başa 
kaydedilmiş: “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diri-
dirler. Lakin siz anlayamazsınız”. Hemen altında “Gazi Kırca Ali XIV. Y.Y. 
Doğumu 1371-Ölümü 1434. 1393 yılında askerleri ile beraber gelerek bura-
ya kendi adını taşıyan şimdiki Kırcaali şehrini kurmuştur.” Kitabenin bundan 
sonrası anlamlı bir dörtlüktür:

“Medfundur bu toprakta Gazi Kırca Ali
Bina eyledi ol güzel şehr-i Kırca Ali
Duası şudur kullarının ya İlahi
Değmesin eline mundar eli...”

Kırcaali Merkez Camisi haziresindeki 
mezarın taşı ve mezar yanındaki kırık 
mermer kitabedeki bilgiler: Bakara 
Suresi’nin 154. Ayeti başa 
kaydedilmiş: Hemen altında “Gazi 
Kırca Ali XIV. Y.Y. Doğumu 1371-
Ölümü 1434. 1393 yılında askerleri ile 
beraber gelerek buraya kendi adını 
taşıyan şimdiki Kırcaali şehrini 
kurmuştur.”Kitabenin bundan sonrası 
anlamlı bir dörtlüktür: “Medfundur bu 
toprakta Gazi Kırca Ali/ Bina eyledi ol 
güzel şehr-i Kırca Ali/ Duası şudur 
kullarının ya İlahi/ Değmesin eline 
mundar eli...”Mezarın başında Caner 
Arabacı. 
1 Mayıs 2018 Kırcaali-Bulgaristan
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Anlamlı bir dörtlüktür çünkü, bu toprakların manevi merkezi durumunda 
olan Gazi Kırca Ali’nin burada halk tarafından yapılan bir türbesi bulunmak-
tadır. 93 Moskof Harbi’nde Ruslara karşı Kırcaali, gönüllülerin direniş mer-
kezidir ve ele geçirilemez. Ama 1913 Ekim’inde Batı Trakya Türk 
Cumhuriyeti’nin feshedilmesinden sonra buralar Bulgarlar’ın eline geçer. 
Bulgar haydut ve askerlerinin ilk yaptıkları iş, şehirdeki bütün Türk eserlerini 
yakıp yıkmak olur. O tahribattan Kırcaali Türbesi de nasibini alır. Gazi’nin 
türbesi de yakılıp yıkılır. Yalnız Gazi’ye saldırıyı duyan şehir ileri gelenleri ve 
halkı türbeye koşarlar. Bulgar askerlerinin ellerinden Gazi’nin kemiklerini 
kurtarırlar. Halkın katılması ile gaziye yeniden cenaze merasimi düzenlenir ve 
kemikleri cami haziresine gömülür. Halk Antalya doğumlu, Konya medrese-
lerinde eğitim alıp, Osmanlı ordusu ile cihada katılıp birçok Rumeli muhare-
belerinde kahramanlıklar gösteren “Gazi” banisine sahip çıkmıştır. İşte o 
Bulgar saldırısı kitabeye, “Değmesin eline mundar eli” şeklinde yansımıştır. 

Gazi Kırca Ali’nin 1393 yılında Arda nehrinin kıyısına yerleşerek kurduğu 
şehir asırlar içinde büyür gelişir. Bulgarlar’a geçtiğinde, şehirde Bulgar nüfus 
yoktur.

2011 yılı itibarıyla Kırcaali ilinin nüfusu 152.808 kişidir. Bu nüfusun 
86.527’si Türk’tür. Toplam 320 köyü vardır. Bunların da 310’u Türk’tür. 
Kırcaali şehrinin merkez nüfusu, 43 880 kişidir. İl içinde ikinci çok nüfusa 
sahip belediye, 21.916 kişi ile Kirkovo gelmektedir. Kirkovo’dan sonra üçün-
cü büyük belediye, 17 823 kişi ile Koşukavak (Krumovgrad) geliyor. 
Koşukavak’ın merkezinde 5.070, köylerinde 12.753 kişi yaşamaktadır. 
Mestanlı’nın (Momçilgrat) nüfusu toplam 16.263 kişidir. Merkezde, 7.831, 
köylerde ise 8.432 kişi yaşamaktadır. 

Bundan sonra Eğridere (Ardino), Karagözler (Çernooçene), Cebel Belediyeleri 
gelir. Halk arasında kısaca “Sütlü” denilen Söğütlü Dere’nin adı Urbitza 
(söğüt) olarak Bulgarlaştırılmıştır. Fikir vermesi açısından şu bilgi dikkat 
çekicidir. Kırcaali ilinde, toplam 152.808 kişiden 130.781 gönüllü olarak 
etnik mensubiyetini belirtmiştir. Onların da 39.519’u Bulgar, 86.527’si Türk, 
1.296’sı Roman ve 753 kişi de başka etniğe mensup olduğunu bildirmişler. 

Bulgarlar, Kırcaali merkez nüfusunu Hıristiyanlaştırabilmek için uzun süre, 
köyden gelerek şehre yerleşmeyi yasaklamışlardır. Ancak köyden çıkarak on 
beş yıl bir fabrikada çalışanlar, şehre yerleşme izni alabilmişlerdir. Polis ve 
diğer devlet memurlarını yığarak, şehir merkezinin nüfus dokusunu değiştir-
meye çalışmışlardır. Merkezdeki muhteşem Osmanlı medresesi, Bulgar müze-
si haline getirilmiştir. Yedi yıl önce geldiğimde bu medreseden müzenin dört 
katını da hızlıca gezme şansım olmuştu. Bu defa ancak, çarşı merkezi, Pazar 
yeri Merkez Camii’sini görebildim.

Günümüzde Bulgaristan Başmüftülüğü, haklı olarak bölge Müslümanlarının, 
aralarında yardım, kurban derileri toplayarak dini bir kurum olarak yaptırdık-
ları bu Osmanlı dönemi eserinin geri verilmesini istiyor. Bu isteğin gerçekleş-
mesi, bir an önce hakkın yerini bulması gerekmektedir. Türkiye’nin Bulgar 
kiliselerini onardığı bir ortamda en önemli dini eserin Bulgaristan tarafından 
göz göre göre gasp edilmesine seyirci kalmak doğru değil. Hak arayışının 
değişik zeminlerde sürdürülmesi, medrese hakkında Osmanlı devri belgeleriy-
le, Bulgar belgeleri üzerinden yapılan araştırmaların yayınlanması gerekiyor.

Kırcaali şehir merkezinde, on 
beş yıldır Kırcaali gazetesi 

çıkarılmaktadır. Gazetenin sahibi, 
“Kırcaali’nin Malkoçoğlu’su” diye 

anılan Kırcaali’ye bağlı 
Eğridere’ninTosçalı köyünden 

(Tosya’dan) bir Türk olan 
Müzekki Ahmet’tir.
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Kırcaali şehir merkezinde, on beş yıldır Kırcaali gazetesi çıkarılmaktadır. 
Gazetenin sahibi, “Kırcaali’nin Malkoçoğlu’su” diye anılan Kırcaali’ye bağlı 
Eğridere’nin Tosçalı köyünden (Tosya’dan) bir Türk’tür. Otobüste bilgi verir-
ken kendisinin Naim Süleymanoğlu’nun sınıf arkadaşı olduğunu belirtmişti. 
Üstelik tam bir “Gonya” ağzı ile “O gaçtı Türkiye’ye, ben galdım” diyerek. 
Naim, Mestanlı’ya bağlı Ahatlı köyündendir. Kendisi uzun süre fabrikada 
çalıştığı için şehir merkezine yerleşebilmiştir. Şehir, 1913’e kadar köy duru-
mundadır. O zaman Mestanlı daha büyüktür. Sosyal yapı, Türkiye’den geliş 
yerine göre farklı tatta özellikler göstermektedir. Kuzey Bulgaristan, Karadeniz 
tarafından gelenlerin; Güney Bulgaristan yani Rodoplar bölgesi, Konya, Ege 
bölgesinden gelenlerin yaşadığı yerler. Halk ağzı, yer adları, asırlar önce bile 
olsa geldikleri yer hakkında fikir vermektedir. “Karamançe” diye bir yer var-
dır. O yerin Konya civarından gelenlerden oluştuğu anlaşılmaktadır. 
Malkoçoğlu’nun mezarı Kuzey Bulgaristan’dadır. Önceden türbesi vardır. 
Yıkılan türbe, cami ile birlikte yeniden yapılmıştır. Ziyaret edilmektedir.

Halk burada yazları günübirlik denize gitmektedir. Gittikleri yer, 
Gümülcine’dir. Kırcaali Türkleri, yemeklerini de plaja götürüp orada yemek-
tedirler. Halk arasında bölge bölge birbirlerine Türkiye’de olduğu gibi takılma 
yaygındır. Mesela, rehberimiz Eğridere’den evlidir. Hanımından da memnun-
dur. Ama arkadaşları, “Biz Eğridere’den tavuk almıyoruz. Sen karı mı aldın” 
diye takılmışlardır. Tabi burası dağlıktır. Arazi darlığı vardır. Onun için ticari 
zeka gelişmiştir. “Eğridere’nin topalına Bağdat’ta rastlamışlar” sözü ünlüdür. 
“Kırcaali’nin Kayserisi” olduğu söylenir. Eğridere üstünden bir muhabbet 
geliştirilir. Buna göre Eğridereli birisi Türkiye’ye gelmiş. Misafir olmuş. 
Yemişler, içmişler. İkram, izzet bol. Eğridereli de ev sahibine, “Biz de sizi 
bekleriz” demiş. Bir fırsat olmuş misafirperver ev sahibi yollara düşüp 
Eğridere’ye gelir. Kapıyı bulup çakar. Çıkıp bakan kimse bulunmaz bu arada 
bakınırken bir yazı asılıdır. Görüp okur. Levhada: “Burası Eğridere. Susadı 
iseniz te dere. Acıktı iseniz geldiğiniz yere” yazılıdır.

Bölgede Bulgaristan’ın kültürel asimilasyon politikası, AB’ye girildiği halde 
devam etmektedir. Tamamı Türk olan Cebel kasabasının 1989’daki ad değiş-
tirmeye karşı ayaklanması, rejim üzerinde etkili olmuştur. Öldürülenler, 
hapsedilenler olmuştur ama bu olay rejimin sonunu getirmiştir. Ad değiştir-
me konusunda günümüzde de çalışmalar yapılmaktadır. Stara Zagora (Eski 
Zağra) ilinde mevcut 868 Türkçe yer adının, Bulgarca adlarla değiştirilmesi 
yeni kararlaştırılmıştır. Yer adları içinde “Ahça Tahta, Karasoluk, Trifunbölük, 
Orlukaya, Çakmadere, Yıkıkköprü” gibi günümüzde kullanılmaya devam 
eden isimler bulunmaktadır. Bulgaristan’ın Türkiye korkusu, ulus devlet aşa-
ğılık kompleksi, durduk yerde Müslüman Türk halkını sıkıntıya sokmaktadır.

Filibe: Osmanlı Büyüsünü Taşıyan Şehir

Kırcaali’den sonra yolumuz Filibe’ye uzandı. Gece vardığımız şehirde geceyi 
geçirdik. Filibe büyükşehir havasında ışıklı bir yer. Yedi yüz bin kişilik nüfusu 
ile Sofya’dan sonra ikinci büyük şehir. En büyük şehir olan başkent Sofya, 1,2 
milyon nüfusu ile Konya’dan bir hayli küçük olan bir şehir. İki Mayıs sabahı 
başlayan Filibe gezi güzergahımızda eski şehir, Osmanlı kalesi, Osmanlı evle-
ri, Filibe Mevlevîhanesi, merkezdeki Filibe Bölge Müftülüğü Camisi gibi 
tarihi kültürel yerler var. Osmanlı Kale Kapısına tırmanırken, tarihi nostaljiyi 
yaşamamak mümkün değil. Parke taş döşeli sokaklar, cumbalı evler, 
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Safranbolu’nun bir eşi intibaını 
güçlendiriyor. Şehre, Osmanlı ve 
ardından Roma eserleri damgasını 
vuruyor.

Burada Bulgar varlığı, levhalar, 
tabelalar ile bir de köşedeki büst, 
kabartma bozması takıntı ile belli 
oluyor. Onun dışındaki her şey 
Osmanlı bakiyesi durumunda. 
Hisar Kapı, caddeden kale bölge-
sine geçişi sağlıyor.

Filibe evleri tarihi yaşatmaya 
devam ediyor. Evler arasından 
Filibe’yi yukarıdan görebileceği-
miz Nöbet Tepe’ye çıkıp oradan 
seyrediyoruz.

Buradan da görülebilecek şekilde 
koca şehirde yalnızca iki cami kal-

mış: Cuma Camii (Meydan Cumayata) ve Murad Paşa veya İmaret Camii. 
Tepeden görebildiğimiz mekanlardan birisi, Sarı Mektep. Sultan Abdülaziz’in 
Bulgarlara ana dillerinde eğitim görmeleri için yaptırıp hibe ettiği eğitim 
binası. Önceleri Bulgarlar, Ortodoks Hıristiyan olarak Yunanca eğitim gör-
mektedirler. Kilise yanında çocukların bu tür eğitim almaları, Bulgar halk için 
çok iyi görülmez. Ruslar, bölgeden evler alıp halkı kışkırtmaya başlarlar. 
Hıristiyan halk eziliyor, telkini bolca işlenir. İşte bu sıralar, Bulgar cemaati, 
Sultana müracaat ederek kendi dillerinde eğitim almak istediklerini bildirmiş-
lerdir. Abdülaziz’in jesti, kışkırtmaları önlemeye yetmez. Çünkü, Rus hocalar, 
Bulgar çocuklarını eğitip yönlendirmektedir. Yalnız halk Osmanlı’ya karşı 
ayaklanmadığı gibi ayaklanmaya da yanaşmaz. Bunun üzerine Ruslar, daha 
kısa sürede sonuç alacak bir tahrik yöntemi geliştirirler. Zira Ruslar Osmanlı 
kıyafeti giydirdikleri çetelere, Bulgar evleri bastırıp, yıkıp yaktırır, insanları 
öldürtür. Bunun üzerine harp dönemindeki 1878 kalkışması gerçekleştirilir. 

Filibe’de tarihi, nostaljiyi yaşamamak 
mümkün değil. Parke taş döşeli 

sokaklar, cumbalı evler, Safranbolu’nun 
bir eşi intibaını güçlendiriyor. Şehre, 
Osmanlı ve ardından Roma eserleri 

damgasını vuruyor. 
2 Mayıs 2018 Filibe-Bulgaristan 

Tepeden görebildiğimiz mekânlardan 
birisi, Sarı Mektep. Sultan 

Abdülaziz’in Bulgarlara ana dillerinde 
eğitim görmeleri için yaptırıp hibe 

ettiği eğitim binası. 
2 Mayıs 2018 Filibe-Bulgaristan
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Galeyana getirilen Bulgarlar, intikam hırsı ile yakıp, yıkmaya başlarlar.

Tepeden, hâlâ çalışan Osmanlı Saat Kulesi, iki cami minaresi, kiliseler bir de 
Meriç kıyısındaki Osmanlı’nın ilk defa buralara getirdiği pirin ziraatı yapılan 
yerler görülebiliyor.

Filibe Mevlevihanesi, şimdilerde Bulgarların işlettiği bir lokanta. Mevlevîhane, 
XIV. Yüzyıldan itibaren asırlarca varlığını sürdürmüş. Günümüzde bazı 
büyük temsili duvar nesimleri çizilerek aşevi haline getirilmiş.

Filibe’de ender kalan camilerden biri olan Ulu Cami hem Filibe Bölge 
Müftülüğü hem de hayat merkezi durumunda. Cami, tek başına ibadethane 
değil. İnsan ihtiyaçlarına çok yönlü cevap verebilecek, kucaklayıcı hatta kuşa-
tıcı bir kurum durumunda. İç mekanı, kubbesi görülmeye değer güzellikte, 
yazılar ve motiflerle tezyin edilmiş. Altında insanların oturup sohbet ederek, 
bir şeyler yiyip içebilecekleri kahvesi de var. Alt kattaki tuvaletleri temiz ve 
ücretsiz. İndiğim zaman bir delikanlı bol su ile yıkıyordu. Sıkışmış müşterile-
re, temizlik sonrasında süpürge sopasını kapı önüne gererek engel olan cins-
ten değildi. Tam tersi, temizlik işini ibadet eder gibi gönül rahatlığı ile yapıp, 
gelenleri hoş tutuyordu. Yukarıdaki minik kız çocuğunun babası temizlik 
işçisi; annesi de öbür tarafta caminin bir başka biriminde çalışıyordu. Demek 
vakıf kurumların vakıf aileleri, bu topraklarda yaşamaya devam ediyor. 
Fotoğrafını çekmeme izin veren minik kızı ödüllendirmek istedim. Sevindi 
ama elindeki ile hemen babasına gidip haber de verdi. 

Filibe Ulu Camisi’nin ana kapı girişinde, “Nasrun min-Allahi ve fethu’n-ka-
rib” yazısı dikkati çekiyor. Zafer, kendiliğinden gelmez elbette. Önce iman ve 
samimi gayretlerin mükafatı olarak verilir. Hatta bu yönüyle bakıldığında 
zafer asla hedef değildi. Rıza-yı Bâri’yi kazanmak hedeftir. Siz samimi bir 
gayretle Allah rızasını kazanacak, gönüller fethedecek işler yaparsınız, Allah da 
gayretlerinize ödüller verir. Aslolan seferle yükümlü olmak değil midir? Fakat 
bir serhat şehrinin ulu camisi kapısına zaferin yakın olduğunu bildiren ayetin 
yazılması çok anlamlı geldi.

Filibe’de 1990’a kadar Türk’ün kalmadığı, bırakılmadığı düşünülürse bugün-
leri görmek bile bir zafer muştusu gibi. Burada Türk bırakılmamış yalnız, 

Filibe Mevlevîhanesi, şimdilerde 
Bulgarların işlettiği bir lokanta. 
Mevlevîhane, XIV. yüzyıldan itibaren 
asırlarca varlığını sürdürmüş. 
Günümüzde bazı (şehirde hayat 
süren üç kültürü tasvir eden) büyük 
temsili duvar nesimleri çizilerek aşevi 
haline getirilmiş.
2 Mayıs 2018 Filibe-Bulgaristan
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ciddi bir Müslüman Çingene varlığı devam etmiş. Günümüzde on beş bin 
kadar Türk nüfus gelerek yaşamaya başlamış. Zaten Filibe’nin köylerinde 
Müslüman Türk varlığı hep devam etmiş. Jivkov devrinde Belene Kampına 
hapsedilen yazarlarımızdan biri olan İslâm Beytullah Erdi’nin bir eserinden 
okumuştum. Bulgarlar, Filibe’deki ciddi miktarda cami minare varlığından 
rahatsızdırlar. Zira 1945’te Filibe’de 53 cami vardır. Ruslara, “bu konuda ne 
yapalım” diye sorarlar. “Üst akıl” olarak Ruslar, cami ve minarelerin altına 
tahrip kalıplarını, patlayıcıları yerleştirmelerini ve fırtınalı, gök gürültülü bir 
geceyi beklemelerini söylerler. Bulgarlar da öyle yaparlar. Gittiği yerlere çil çil 
kubbeler serpen Osmanlı’nın gözde şehirlerinden olan Filibe’nin görüntüsü 
içinden ikisi hariç cami ve minareleri silmeyi başarırlar. Ama taş kaldırımlar, 
evler, başka kültür varlıkları yaşamaya devam eder. Bulgarlar bir de Osmanlı’nın 
Filip’ten gelen Filibe adına hoşgörü ile yaklaşmasına da dayanamamışlardır. 
Kendi kültürlerinden gelen bir ismin Osmanlı tarafından benimsenmiş olma-
sı bile değiştirilmesini gerektirmiştir onun için Filibe gibi tarihi bir şehrin 
adını, diğer yer adlarında olduğu gibi Plovdiv yapıvermişlerdir. Aşağılık 
kompleksinin bu aşağılık davranışı yerine, Osmanlı ile hizmette yarışmaları 
ne kadar akıllıca olurdu. Osmanlı, pirinç ekip geliştirdi ise onun daha ilerisi-
ni, Osmanlı okul, köprü, yol, hamam yaptı ise daha iyisini, daha yükseğini 
yaparak yarışsalar ne kadar takdire değerdi. Ama onun yerine Osmanlı eserle-
rini tahrip, gösteriş olarak da tepelere Rus askerini dikmek gibi tam manda 
kafası ile boyunduruktan hiç çıkmamaya niyetli bir tabiatı ortaya koymuşlar-
dır. Halbuki Türkiye ile iyi komşuluk, kültürel ilişkilerin ileri düzeyde gelişti-
rilmesi Bulgaristan’ı geliştirecek bir durumdur. Üstelik karşılarında, İstanbul 
Balat’taki dört yüzyıllık Bulgar Kilisesi veya Demir Kiliseyi daha Ocak 
2018’de milyonlarca lira para harcayarak restore edip törenle açan Türkiye 
bulunmaktadır. Maşalıktan kurtulup, şahsiyetli politikalar geliştirilebilse, 
Osmanlı’da olduğu gibi bu coğrafyada yaşayan Türkler, Müslümanlar, Bulgar 
ekonomisine de önemli katkılarda bulunacaktır. Tarihi caddelerini, Osmanlı’yı 
hatırlatıp duran çınar ağaçlarının süslediği bir beldeye, hoşgörü yakışmaz mı? 
Tabi on bir Türk öğrencinin Bulgaristan’da okuması, Sofya’da Yüksek İslâm 
Enstitüsü ile üç ilahiyat lisesinin açılmış olması, yeni gelişmelerin öncüsü 
gibidir. Sofya’ya günübirlik kumar oynamaya, dağlarında kayak yapmaya, 
tüccarıyla ticarete Türkiye’den gelip gidenlerin çok olduğu bir ülke Bulgaristan.

Filibe tepelerini dev heykeller kaplamış durumda. Alyoşa Heykeli, Bulgar 
değil, Rus askerini temsil etmektedir. Bulgarları, Osmanlı’dan kurtaran 
Rusların anıtları, Filibe’ye hakim mevkidedir. Yaşlı Bulgar kadınlarının, Rus 
subayı ile kol kola Osmanlı’dan kurtuluş yıldönümünü kullanmadan gelen 
torununa sorduğu soruyu, bu heykele bakan Bulgarlar hatırlar mı bilinmez. 
Kadının sorusu, “Osmanlı’dan kurtulduk. Peki oğlum, bunlardan ne zaman 
kurtulacağız?” yaşlı kadının sorusu gibi bir düşüncenin Bulgarların okumuş 
zümresinin zihninde olmadığını tahmin etmek güç değil. Hıristiyanlık gayre-
ti ile birlikte, Osmanlı düşmanlığının kompleksli, daha ileri olarak marazi bir 
şekilde pompalandığı bu coğrafyada Bulgarlar, Osmanlı devrindeki kadar 
özgün olma şansına sahip değiller.

“Ta Gümülcine’den Kalkıp Gelen…”

Yalnız bölgedeki kanaat, “Türkiye hapşırsa biz hasta oluyoruz. Türkiye güçlü 
olursa başımız dik olur” tarzında. Burada Türkiye’den bölgeye bakışı iğnele-
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yen bir hatıra da anlatılıyor. Edirne-İpsala Müftülüğü, bir Kutlu Doğum 
programı düzenlemiştir. Programa, Ankara’dan milletvekilleri, Gümülcine’den 
de Seçilmiş Müftü İbrahim Şerif davetlidir. Yedi yüz kişilik salon doludur. 
Protokol konuşmaları yapılırken, Gümülcine Müftüsü, “Ta Gümülcine’den 
kalkıp gelen Müftü İbrahim Şerif ” diye sunuluyor. Bu takdim üzerine 
İbrahim Şerif dayanamamıştır. Mikrofonu eline alarak, “Arkadaşlar, ‘Ta’ uzak-
lardan gelen Ankara’dan milletvekilidir. Ben buraya doksan kilometre öteden 
geldim. Bağırsanız duyulur. Siz bu sözünüzü bir daha düşünün” der. Araya 
giren suni sınırlar, zihin dünyasını da parçalamıştır. Kırılmalar, gönül coğraf-
yasının tanımlamalarına da intikal etmiştir. Türkiye, Batı Trakya’nın hemen 
bitişiğindedir. Bölgeye Türk malları yoğun bir şekilde girmektedir. Hatta 
Yunanlı evlerinde de Türk malları kullanılmaktadır. Ama Yunanlılar, bunları 
etiketsiz kullanmayı tercih etmektedirler.

AEK

Türkiye’ye karşı fanatik damarları öne çıkmaktadır. Öyle ki, Yunanistan’ın 
kuzey bölgesi kültür olarak Türkiye etkisindeki nüfusu içermektedir. Bu yüz-
den bölge Rumlarına bakış farklıdır. O kadar ki, AEK spor takımı Rumlardan 
oluştuğu halde, onlara “Türkiye’nin piçleri” diye slogan atarlar. Irkçılık tuhaf 
bir durumdur. Halbuki, AEK 1924’te kurulmuş bir Yunan spor kulübüdür. 
Açılımı, “Atletiki Enosis Kostantinoupoleos”tur. Yani ‘İstanbul Enosis Atletik 
Birliği’. Maçlarını Atina’da oynamasına rağmen, kulüp merkezini İstanbul 
olarak belirtmektedir. Sebep olarak Beyoğlu civarından göçen Rumların kulü-
bü kurması gösterilmektedir. Ama “Enosis” idealinin spor kulübü adında 
vurgulanmasına dikkat edilmelidir. Normalde önce Girit, ardından Kıbrıs’ın 
Yunanistan’a katılması düşüncesi olarak bilinen kavramın, İstanbul ile birlik-
te kullanılması hangi anlama gelmektedir? Ama, fanatik, ırkçı Yunanlı kafası-
na göre, asıl Yunanlı, Mora ve çevresinin insan unsurudur. Devletin önemli 
görevlerine oralardan olanların getirilmesi, İsrail tipi bir damarın buralarda da 
olduğunu göstermektedir. Bu fanatizmi, dini yöneliş de beslemektedir. Resmî 
törenlerde protokolde dördüncü sırada kiliseyi temsilen papaz bulunmakta-
dır. Askeri birliğin komutanının metropolitin elini öpmesi, bir göstergedir. 
Yunanistan bu yönüyle, dine saygılı değil, din devleti gibidir. Bazen seçilmiş 
başbakanlar içinde, “Ateistim” diye el öpmeyenlerin çıkması genel yönelişi 
değiştirmemektedir. Burada, Rum takımlarının yönetiminin Trabzon’dan 
göçen Rumların elinde olması ilginçtir. İstanbul’un fethinden önce 
Kostantiniyye’deki papazların da Karadenizli olduğu gibi.

Gümülcine

Gümülcine, 1362’de Gazi 
Evrenos tarafından fethe-
dildikten bu yana 
Müslüman Türk kimliği-
ni korumuş bir yer. Parke 
taş döşeli sokakları, çok 
katlı yapılaşmaya meylet-
memiş yapısı, yeşil doku-
su ile insana dünkü şehir-
leri, şirin kasabaları hatır-

Kitapçı vitrininde Kur’an-ı Kerim’den 
rüya tabirlerine, Cengiz 
Aytmatov’dan Aşk-ı Memnu’ya, 
oradan çocuk kitaplarına kadar çeşit 
zenginliği kendini gösteriyor. Aralara 
Grek Alfabeli eserler de konmuş. 
Dükkân adında Yunancadan sonra 
ikinci isim, “Bülbül”. 
2 Mayıs 2018 Gümülcine-Yunanistan
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latıyor. Gümülcine’de merkezdeki büyük park yanında indik. Hedef, 
Gümülcine Türk Gençler Birliği önünden seçilmiş müftülüğe gitmek. Yolda, 
kasaptan, kahveciye oradan kitapçıya Müslüman Türk işyerlerine gözümüz 
takılarak ilerledik. Kitapçı vitrininde Kur’an-ı Kerim’den rüya tabirlerine, 
Cengiz Aytmatov’dan Aşk-ı Memnu’ya, oradan çocuk kitaplarına kadar çeşit 
zenginliği kendini gösteriyor. Aralara Grek Alfabeli eserler de konmuş. 
Dükkan adında Yunancadan sonra ikinci isim, “Bülbül”. Ağırlığın, Latin 
Alfabeli yani Türkiye’deki gibi okuyup-yazanlara hitap eden eserler olduğu 
belli. Yer Yunanistan sınırları içinde olduğuna göre, ağırlığın Grek Alfabeli 
eserler olması gerekmez miydi? 1913’ten bu yana Yunanistan etki ve fiili 
tahakkümü bulunduğuna göre, Yunanistan’ın kültürel eritme işinde çok başa-
rılı olamadığını, sokakları arşınlayan birinin anlaması mümkün.

Seçilmiş Müftünün bulunduğu bina, iki katlı. Kendisine mahsus bir resmi 
kurum havası var. Alt katta, sehpalar üstünde Batı Trakya basınından örnekler 
var. Bunlardan birisi, Millet Gazetesi. Gazetenin baş sayfası, “İskeçe Müftüsü 
Ahmet Mete’ye Sekiz Ay Hapis Cezası” manşetini taşıyor. Sarıklı, cübbeli 
resmi kıyafeti ile, başlık yanına İskeçe Müftüsünün fotoğrafı da konmuş. 
Müftülerle Yunan yönetiminin başı demek yalnız Gümülcine’de değil, her 
yerde dertte. Haber spotunda İskeçe Müftüsünün, Yunan makamlarına göre 
günahının ne olduğu da vurgulanmış: 2014 yılında Gökçepınar’da yaptığı 
konuşmada İsrail aleyhine konuşmak, imamlar ile ilgili yasa konusunda söz 
söylemiş bulunmak. Yunan adaleti, istihbaratı, Demokles’in kılıcı gibi, Batı 
Trakya’daki Müslümanlar üzerinde demek dolaşmaya devam ediyor. Yalnız 
buradaki rezaletin asıl sebebi, İskeçe’de mahkûm edilen müftünün Yunan 
makamları tarafından tanınmayan seçilmiş müftü olmasıdır. İskeçe’de, 
Gümülcine’de tek cemaat vardır. Ama her iki yerde de ikişer müftü bulun-
maktadır. Yunanistan’ın atadıkları ile halkın seçtikleri. Gazetenin diğer ilgi 
çekici haberi, Dedeağaç’ta Müslüman çocuklarının toplu sünneti ile ilgili. 
2018 yılı Türk dünyasında yılın edebiyat adamı seçilen Batı Trakyalı Rahmi 
Ali ile ilgili haber de dikkat çekici. Öğretmenin Sesi ile Rodop Rüzgarı dergi-
leri de aynı yerde sergileniyor.

Beyaz Kule’li Selanik

Yunanistan, on bir milyon nüfusa sahip bir ülke. Bunun yarısı yani beş mil-
yonu Atina’da, bir milyonu da Selanik’te yaşadığına göre, beş milyonu geri 
kalan kısımlara paylaştırmak gerek. Yolda Özcan rehber, köşeleri dolduracak 
bilgiler veriyor. Bunlardan birisi Selanik Havaalanı’nın Makedonya adını 
taşıması gibi. Makedonya Cumhuriyeti’nin adına itiraz eden Yunanistan böy-
lece bir nevi isim atağına geçmiş oluyor. Yunanistan’a göre Vardar Nehri 
boylarının tamamı Makedonya diye adlandırılınca, Makedonya yayılma 
yönünün önüne çıkmış bir ülke oluyor. Tabi bir de iki milyon nüfuslu, deni-
ze çıkan bir yeri olmayan, endüstrisi bulunmayan, borç para bulduğunda 
heykel diken, Ohri gibi turizm şehirlerinden yararlanmayı kuran Makedonya 
Cumhuriyeti, Yunanistan’ın dişine göre rakip durumundadır. Yalnız bu kadar 
iddialaşmanın tarihi alt yapısının zayıf olduğuna hükmetmek zor değil. 
Çünkü tarihte Makedonya Kralı Filip gibi, Filip’in oğlu İskender gibi isimle-
ri herkes hatırlayacaktır. Üstelik onların dili Helence değil. Hayat tarzı itiba-
rıyla benzeseler de aynı kökenden olmadıkları bilinir. Bu devletlerin hepsinin 
ortak olduğu yön, kendilerinin küçük ideallerinin büyük olması. Öyle olunca 

Seçilmiş Müftünün bulunduğu bina, iki 
katlı. Kendisine mahsus bir resmi 

kurum havası var. Alt katta, sehpalar 
üstünde Batı Trakya basınından 

örnekler var. Bunlardan birisi, Millet 
Gazetesi. Gazetenin baş sayfası, 

“İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye Sekiz 
Ay Hapis Cezası” manşetini taşıyor. 

2 Mayıs 2018 Gümülcine-Yunanistan
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bulundukları coğrafyalara sığmaz, hakimiyetleri altında kendilerinden olma-
yan halklara huzur vermez birer canavar kesiliveriyorlar. Bu yüzden de büyü-
me idealleri tersine sonuçlar verdiği halde, umut ekmeğini yemeyi tercih 
ediyorlar. Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya veya Sırbistan’ı bu yönlerden 
ayırmak bir hayli güç.

Uzun otobüs yolculuğu, sohbetin koyulaştığı demleri de barındırır. Kavala 
civarından geçerken rehberimiz, Yunanistan’da bulunan tek Türk heykelinin 
burada ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya ait olduğunu söylüyor. Yalnız 
Yunanlılar Kavala’nın iki girişine iki ayrı büyük tabela asmayı da ihmal etme-
mişler. Tabelada Kuzey Kıbrıs’ı kanlar içinde gösterirken, “Kıbrıs’ı unutma” 
uyarı yazısını yazmışlar. Kıbrıs’ta Kanlı Noeller başta olmak üzere katliamları 
kimlerin yaptığını Yunanlılar bir gün çocuklarına öğretebilecekler mi acaba? 
İçlerinden, yalnız gerçeği arayan insanlar çok çıktığı zaman belki. Tabi yeni 
yetişenlerin tutumu bilinirse bu durumun zor gerçekleşeceği tahmin edilebi-
lir. Mesela, Lozan Anlaşması üzerine Türkiye’den Ortodoks Hıristiyan olduk-
ları için mübadele kapsamı içinde mübadil olup Yunanistan’a gönderilen 
insanların tavrının başka olduğu biliniyor. Bunlar belli sıkıntıları çekmiş 
olsalar da Türkleri sevmişlerdir. Belki o sevgide, Yunanistan’a geldiklerinde 
kendilerine verilecek ev arsa olarak Türklerden boşalacak yer çoktur. Ama 
Yunan hükümeti, duruma hakim olup süreci iyi organize edemediği için 
sıkıntı yaşayıp mağdur olurlar. Ama torunları artık sevgi beslememektedirler.

Gözlük Meselesi

Bulgaristan’dan Yunanistan tarafına geçtikten çok sonra, bir küçük dert beni 
sardı. Cebimde gözlük kabı duruyordu. Ama içinde gözlüğün olmadığını 
ihtiyaç duyunca gördüm. Cepler, sırt çantasının gözleri, montun cepleri, 
nereye baktıysam vefakâr gözlüğüm yoktu. Gözlüksüz olmazdı. Fırsat yakala-
yıp gelip geçerken, bir gözlükçüye uğrayabilir miydik, düşünmeye başladım. 
Önce gözlüğü nerede unuttuğumu, aşama aşama geriye doğru zihin filmini 
sararak düşündüm. Kavurma masasında kalmış olmalıydı. Çünkü en son 
orada fotoğraf makinesinin objektifini, gözlük bezini çıkararak silmiştim. 
Bezi içine koyup gözlük kabını cebime katmışım. Gözlüğü ise, Bulgaristan 
tarafında kalan Koşukavaklı Kavurmacı Mustafa’nın lokantasında telaşe ile 
unutmuştum. Rehberimize başvurmalıydım. Elemanı olduğu firmanın, nasıl 
olsa Bulgaristan turları devam ederdi. O halde bir tur otobüsüne rica edip 
aldırabilir miydi? Tabi onlarla bizim turun yolları bir yerde kesişebilirdi. En 
iyisi bir sorayım, dedim. Ve Özcan’ı yalnız yakaladığım bir sıra durumu hikâ-
ye ettim. Muhtemelen gözlük Kavurmacı’da kalmalıydı. Ben daha sözü bitir-
meden Özcan, el çantasından gözlüğümü çıkarıp vermesin mi? Sevindim. 
Hem de ne kadar…

Selanik’te Sabah

Sabahları yapılacak ortak işlerden birisi, kahvaltı ve hemen sonrasında çanta-
ları arabalara yüklemek. Bazen çantaların yüklenip, otobüs tekerlerinin dön-
mesi arasına az da olsa bir zaman giriyor. İşte o zamanlardan birini Selanik’te 
yaşamak istedik. Otelin hemen yanındaki sahile yürüyüp kumlar üstünden 
Ege sularını seyrettik. Selanik’in bu yönden İzmir’e benzetilmesi boşuna 
değildir. İkisi de liman şehri. İkisi de körfez içinde. İkisi de Ege kıyılarında. 
İzmir ile Selanik’in birlikteliğini sağlamak için, üç millet çaba sarf etti. 
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Osmanlı birlikteliği uzun süre sağladı. O kadar ki dinler, ırklar farklı da olsa 
barış havzası içinde insanları yaşattı. Rumlar, günümüzde de devam eden 
“caciki, dolma, sarma, baklava” yediler ve dillerine Türkçeden kelimeler yer-
leştirdiler. Kültürel yakınlık gelişti. Ardından Yahudiler, iki şehirde de cemaat 
yapılanması ile devir devir mehdi çıkararak şehir ruhunu tesir altına almaya 
çalıştılar. Selanik’e bir ara Yahudi, Dönme şehri bile dendi. Ekseriyeti 
Yahudiler ve Dönmeler teşkil etti. Fakat Yahudiler fiili birlikteliği hiç sağlaya-
madı. Yunanlılar, Balkan Harbi’nden sonra Selanik’i ele geçirip Yunan unsuru 
dışındaki büyük çoğunluğu temizlediler. Ardından 1919’dan itibaren İzmir’i 
işgal ettiler. “On binlerin yürüyüşünü” gerçekleştirerek Batı Anadolu ile bir-
likte Ege’nin iki yakasını Helenleştirmeyi denediler. Dört senelik kanlı 
dönem, yine kanlı sona erdi. Ayrılık devri başladı, devam ediyor.

Selanik’te gezinin ilk durağı, Beyaz Kule. Aslının Osmanlı devrinde Kızıl Kule 
olduğu söylenir. Yunanlılar Selanik’i ele geçirince, vaftiz edip kuleyi boydan 
boya beyaza boyuyorlar. Beyaz boyanın aşındığı yerlerin altından kırmızı renk 
gözüküyor.

Beyaz Kule, Osmanlı son devrinde bir sembol gibi. Çevresindeki meyhaneler, 
genç Osmanlı subaylarının devlet kurup, darbeler yaptığı mekânlar. Kadehlerin 
dibini buldukça, Abdülhamit karşıtlığı, darbe veya suikast şevkini de artıran 
yerler. Günümüzde meyhaneleri taşıyarak kule ile sahil arasını halkın gezinti 
alanı haline getirmişler.

Selanik kulesinin yakın çekimleri, boyanın aşındığı yerlerde beliren kırmızı 
tuğla rengi ile aslını gösteriyor.

Beyaz kulenin karşısına Makedon Kralı’nın heykelini dikmeyi de ihmal etme-
mişler. Filip ve oğlunun heykellerini dikmede Makedonya Cumhuriyeti ile 
bir yarış var. Sahiplik iddiası bir yana, Yunanistan’ın Makedonları heykel 
dikme yarışında geçmesi zor gibi.

Beyaz Kule. Yunanlılar Selanik’i ele 
geçirince, Kızıl Kule’yi vaftiz edip 
boydan boya beyaza boyuyorlar. 

Beyaz boyanın aşındığı yerlerin 
altından kırmızı renk gözüküyor. 

Ayaktakiler (soldan sağa): Mustafa 
Ekici, Aykut Ertuğrul, Mehmet 

Tuğrul, Cihat Zafer Demirel, Mücahit 
Koca, A. Fatih Gökdağ, M. Kazım 
Arıcan, D. Mehmet Doğan, Nazif 

Öztürk, İ. Ulvi Yavuz, Bekir Sıddık 
Soysal, Necip Tosun, H. Ömer 

Özden, Mehmet Sait Uluçay, Memiş 
Okuyucu, Tarkan Zengin, Maksut 

Yiğitbaş, Cemal Şakar, Burak 
Yılmaz.  Oturanlar: Zafer Kızılca, 

Fahri Tuna, Faruk Uysal, Mehmet 
Sarmış, M. Hanifi İspirli, İsmail 

Bozkurt, Mehmet Kurtoğlu, Rahman 
Ademi, M. Enes Kala, Caner 

Arabacı, Mustafa Özçelik, Nazım 
Payam, Abdullah Harmancı, 

Bünyamin Yılmaz. 
3 Mayıs 2018 Selanik-Yunanistan 
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Manastır Yolu

Kültür Kervanı, artık Selanik’ten sonra iki yüz kilometre batı yönünde 
Manastır’a gidecek. Zaten sınırdan çıkınca, Makedonya içinde on kilometre 
gittikten sonra Manastır’a ulaşılmış olacak. Bu, Balkan dağlarının tünellerle 
dolu bölgesinde bir yolculuk. Tüneller geçişi kolaylaştırmış. Aralarda çokça 
termik santral gözüküyor. Bazı yerlerde de minareler. Yalçın ve yeşil dağlar, 
zihinleri hep Balkan komitacılığına götürüyor. Bölgede eşkıya kovalayan 
subaylarımızdan biri olan Kazım Karabekir, hatıralarında hâkim tepeye çık-
tıktan sonra cebinde taşıdığı çikolata ile kendisine bir ödül verdiğini anlatır. 
Harbiye’den sonra hayatının bir kısmı bu dağlarda eşkıya kovalamakla geç-
miş. Tabi kendini ödüllendirme işine, Ramazan aylarında da devam etmiş. 
Buruk hatıralar. 

Bulgar, Sırp, Yunan kökenli çeteler, Osmanlı’nın son devrinde devlete, mille-
te rahat-huzur vermez. Onların yaptıkları değil, ama devletin takibi, Selanik, 
Manastır başta olmak üzere bölge şehirlerindeki İngiliz, Rus, Fransız konso-
loslukları tarafından sıkı takibe alınır. Medeni Avrupa; medeniyet, kültür 
kisvesinin gerisinde, dün de bugün de terör bağını kavi tutan, terör eylemle-
rini siyasi hedeflere ulaşmada tepe tepe kullanan bir rantçı durumunda. 
Ölenler, masumların hakları... Onlar önemli değil. Hele ölenler Türk, 
Müslüman ve halktan insanlarsa.

Kervan güzergâhı yönünden geriye doğru baktığımızda kısa sürede şehirler, 
toplantılarla bir hayli mesafe kat ettiğimiz anlaşılıyordu. Ama Selanik 
Bedesteni’ni, Kavala’yı, Kanuni Su Kemeri’ni görmek mümkün olmadı. 
Görülecek yerlerin, tarihi bakiyenin zenginliği ile gün ve saatlerin sınırlılığı 
çatışma halinde. Edirne’ye otuz beş kilometre uzaktan su taşıyan ve 1530’lar-
dan bu yana ayakta kalan üstelik halen işlevini sürdüren bir su hayratı düşü-
nün. Kanuni, Mimar Sinan’ı bu vesile ile rahmetle anmak gerek. Yer yer 
doksan metre yüksekliğe ulaşarak, dereler, tepeler geçe geçe tabii meyli kolla-
yarak saniyede hala 35 litre su taşıyan bir abidevi sistemi kurmak... Şehir 
merkezlerine dev heykeller, tepelere iddialı haçlar dikerek “hizmet” üreten 
Balkan devletçiklerine göre, Osmanlı’yı cihan devleti yapan kafanın farkını 
hissetmek mümkün. İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya dönük hayır eseri yap-
mak... Yani karşılıksız, hayati ihtiyaçları karşılarken estetik, abidevi ama gör-
kemli gözüksün diye değil, işlevli bir görkemlilik içinde bunları yapmak... O 
farkın hissedilip yaşatılması gerek...

Manastır yolu, yüz yıl önce nasıl kat ediliyordu? Kaç gece köyde, dağ başında 
konaklayarak ulaşılabiliyordu? Tabi dağ ne kadar yüksek olursa olsun yol 
üstünden geçermiş. Ama o çıkış ve inişlerin bir bedeli olmalı. Balkan Dağları 
bu. Yeşiline kan karışan dağlar... Tünellerle dağların bağrı delinince, zahmet-
ler de mesafeler de kısalıyor. Yol boyunca sohbet aralarında kervana Rumeli 
türkülerinin eşlik etmesi anlamlı. Yalnız türküler söylendikçe sanki “Kültür 
Kervanı”, hüzün kervanına dönüşüyor. Ruhumuzun ‘can’ları, dip noktalarda 
sanki sıkı vurgunlar yiyor. Dev dalgalar anaforunda kendini kaybediyor.

Meleyen kuzular, kırmızı güller, Selanik’in sevdalıları, Arda boylarının kur-
banları, Fadime’ler, İreceb’ler; var oluşlarının hararetli, yanık mersiyelerini 
seslendiriyorlar. Onlar bu topraklarla bütünleşmiş canlar. Irmağı, dağı, taşı 
onlarla anlamlı. Ya onları buralardan ciğerlerini sökercesine koparıp atmak 
isteyenler.
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Asırlarca birlikte yaşandığı, kültür, din ve dillerini korudukları yani varlıkla-
rını sürdürdüklerine göre eritici bir zulüm görmedikleri sonuçtan belli. 
Öyleyse düşmanlık niye? Burada öğrenilmiş bir husumet var. Onu anlamamız 
gerekiyor. Öğrenilmiş, üretilmiş düşmanlık. Yüzlerce yıl dil, din, kültür olarak 
Osmanlı hoşgörüsü altında korumalarının minnetini, bu kadar tahripkâr, bu 
kadar vahşi ödemenin gerisinde öğrenilmiş mankurtluk var. Gerçek 
“Hıristiyan” alemi denmeye bin şahit isteyen sömürgeci Avrupa, Hıristiyan 
halkları istismarın en sırtlanca örneklerini verir. Sırtlanca örnek, Balkan 
Hıristiyanları’na gelecek vaadi... Gelecekte, var olma şartı olarak Osmanlı 
karşıtlığını telkin... ‘Yunan, Bulgar, Sırp olacaksanız, büyük devlet kuracaksa-
nız, Osmanlı düşmanı olacaksınız’ telkini, onları zehirlemiştir. Osmanlı varlı-
ğı, onların var olma hedeflerinin engelidir. Öyleyse her şeyiyle ortadan kaldı-
rılmalıdır. 

Tanzimat ve sonrasının ruhunu yitirmiş devlet adamlarının Osmanlıcılık 
düşünceleri; farklı unsurların birlikteliğini değil, ayrılık çılgınlıklarını besle-
yen unsur olur. Mantıkları düz çalışmaktadır: Varlık sebepleri Osmanlı’yı 
yıkmaksa, Osmanlı da ‘hasta’ hatta ölü ise, zinde adamlar cenaze ile aynı evde 
niçin yaşasın? Bir an önce cesedi yok edip, ölüden kurtularak hayatını yaşa-
ması uygun değil midir? Onun için Osmanlı’dan ayrılmayı, bir habis urdan 
kurtulmadan daha çok istemişlerdir. Üstelik, ‘hasta’ya saldırıdan marazi bir 
zevk, iştiyak bile almışlardır. Kiliselerdeki telkin, Hıristiyanlık; artık ‘sevgi 
dinin’ değil ‘kan dökmenin’, yıkmanın teşvikçisidir. Osmanlı’dan öyle kurtul-
mak gerekmektedir.

Osmanlı Sultanı Abdülhamit’in yanında fotoğrafçı iken Hıristiyan olup, 
Yunan ordusuna katılan adamın ruh hali farklı mıdır? Hatta Jön Türkler’in, 
İslâm kökenli oldukları halde durumları, düşmanlık hedefleri ayrı mı sanki? 
Onlar da ‘Hasta Adam’dan, ‘ölü’den kaçmak isteyen birer ‘canlı’ psikozunda 
değiller midir? Can taşıyanların ölü ile bir olmaları muhaldir. Ölümü mukad-
der ‘hasta’nın, devletinden de dininden de kurtulmak gerektir…

Doğrudan Fikret’in oğlu Haluk gibi, Hıristiyan olmayı beceremese de poziti-
vist olan Ahmet Rıza’nın psikolojisi farklı değildir. Batı haksızlığını görmek-
tedir. Ama benimsediği, Hıristiyanlığa tepkinin yeni sapkın ‘dinidir’. Bu hal, 
celladına aşıklığın farklı formatta sürdürülmesi değil midir? Yöneliş o kadar 
azar ki, akıllar şaşmıştır. Üsküdar’da, Sultanahmet’te oturup, Pera’ya giderek 
orada Rum, Ermeni yosmalarını metres tutmayı, Fransızca kullanıp “batılı, 
ileri” olduğunu göstermeyi maharet sanan Müslüman Türk gençlerinin psiko-
lojileri, Yunan, Sırp, Bulgar, Ermeni çetelerinden çok farklı değildir.

Abdülhamit’e karşı, Balkan çeteleri, Ermeni komitacıları ile kol kola giren 
Müslüman aile çocukları, hangi akıntının “çöpü” olmuşlardır? Hıristiyan 
mankurtlardan farklı mıdırlar? Öz anasını oklamada, diğerlerinden geri kal-
mama yarışı, bir kanser gibi onların ruhunu da sarmıştır. “Hastayı”, el birliği 
ile, içeriden, dışarıdan amansız saldırılar düzenleyerek tarihe gömeceklerdir. 
Gaflet ve dalalet, katmerlendi. O kadar ki, Balkan Harpleri, Seferberlik bile 
bile uyandıramadı…

Kültür kervanı ile Kırcaali’den Filibe’ye, oralardan Selanik ve diğer yerlere 
geçerken, muhteşem “Hasta”nın, intizar izlerini de takip ediyorsunuz. “Hak 
edilmeyen” haksızlık, katliam, iz silme sapıklıklarının, doldurulamamış boş-
luklarını duyuyor, hissediyorsunuz.
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Manastır

Baba Dağı’nı, yüksek tepelerini seyrederek Manastır’a yol alıyoruz. Şar 
Dağı’nın Üsküp’ü selamladığı gibi Baba Dağı da Manastır’ı taçlandırıyor.

Manastır, türküsünde; “Manastır’ın içinde var bir havuz” diye tanımlanır. 
Aslında, suyun hayat verici iksirinden faydalanmak için burada bir havuza 
ihtiyaç yok. Bütün Makedonya şehirleri gibi, içinden ırmaklar akan şehirler-
den biri Manastır.

Makedonya’nın ikinci büyük şehri olan Manastır’da ilk durağımız bir börekçi 
dükkânı. Merkezde, Saat Kulesi’nin bulunduğu parkın bitişiğindeki börekçi-
den börek ve ayranını alan bir yer bulup “ekletme” faaliyetine girişiyor. En 
iyisi Saat Kulesi’nin karşısındaki bank. Oradan saat kulesini seyrediyoruz. 
Kuleyi II. Abdülhamit yaptırmış. Üstündeki eski fotoğraf ve Osmanlı 
Türkçesi ile düşülen nota göre, kulenin yanındaki bina Düyun-ı Umumiye’ye 
ait imiş. Şimdi Halife Abdülhamit’in hediyesi Saat Kulesi’nin tepesine; bir 
haç, bir de çan takmayı ihmal etmemişler.

Makedonya’nın ikinci büyük şehri 
olan Manastır’da ilk durağımız bir 
börekçi dükkânı. Merkezde, Saat 
Kulesi’nin bulunduğu parkın 
bitişiğindeki börekçiden börek ve 
ayranını alan bir yer bulup “ekletme” 
faaliyetine girişiyor. En iyisi Saat 
Kulesi’nin karşısındaki bank. Bankta 
Mücahit Koca, D. Mehmet Doğan. 
3 Mayıs 2018 Manastır-Makedonya  

Merkez park çevresinde, ilk dikkati 
çeken yerler camiler. Makedonya’nın 
heykel merakını merkeze alarak 
baktığınızda Osmanlı camileri 
varlıklarını belli ediyor. 
3 Mayıs 2018 Manastır-Makedonya  
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Merkez park çevresinde, ilk dikkati çeken yerler camiler. Makedonya’nın 
heykel merakını merkeze alarak baktığınızda Osmanlı camileri varlıklarını 
belli ediyor. Ortadan geçen nehrin iki yakasında iki Osmanlı camisi. Sağdaki 
Kadı Camii’si kapalı, hemen dibinde kazı benzeri işlemler var. Üstünde 
Osmanlı Türkçesi ile yazılı kitabesi duruyor. Nehrin öte yanındaki camiyi 
TİKA 2015 yılında restore ettirmiş. Bahçesi, abdest alınacak yerleri ile güzel 
ve bakımlı. Bu cami 1508 de İshak Çelebi tarafından yaptırılmış.

Park içine birçok heykel, büst serpiştirilmiş. Kör Filip veya oğlu İskender 
heykelleri Makedonya’nın gözdeleri. Her halde kimlik bulma işinin onlar 
üstünden sağlanacağına inanılıyor. Ders kitaplarına Osmanlı devşirme siste-
minin kan vergisi olarak girmesi, “Ayduti (Haydut) dedikleri Osmanlı’ya 
karşı dağlarda savaşanları kahraman olarak kaydedilmesi, hep kimlik sorunu 
ile irtibatlı olmalı.

Manastır’ı ikiye ayıran Dragor ırmağı, su yönünden zengin. Üstüne yapılan 
köprülerle geçişler kolaylaştırılmış. Doğal havuz gibi. Fakat hikâyeleri, sözle-
rinin bir kısmı farklı anlatılsa da türküye kulak verdiğinizde, olaylar, kargaşa 
ortamında bile şen bir hayatiyetin varlığı insanı kavrar: 

“Manastır’ın ortasında var bir havuz (Aman havuz canım havuz)
Bu yurdun kızları hepsi de yavuz (Biz çalar oynarız)
Manastır’ın ortasında var bir çeşme (Aman çeşme canım çeşme)
Bu yurdun kızları hepsi de seçme (Biz çalar oynarız)
Manastır’ın ortasında var bir pınar (Aman pınar canım pınar)
Bu yurdun kızları hepsi de çınar (Biz çalar oynarız)”.

Türkünün, “Bu yurdun kızları” yerine “Dimetoka’nın kızları” kelimelerini 
yerleştirerek okunan şekli de var.

Ohri

İncisi, kırmızı benekli alabalığı ile ünlü bir yer Ohri. İnci alacaklar için bir 
uyarı geldi, “İncilerin çoğu Çin malı” diye. Fabrikalarda sentetik pirinç üreten 
Çin, inci niye üretmesin. Nasıl olsa ucuz takıp takıştırmak isteyenler çıkacak-
tır. Pahalı diye almayanların yanında, ucuzun bir sürümü olmaz mı?

Ohri, yaklaşık kırk bin nüfuslu bir şehir. Bunun beş bini Türk. Müslümanları 
genelde şehir içinde yaşıyor. Bütün köyleri Makedon Hıristiyanlar’dan oluşu-
yor. Halası Ohri’de inci dükkanı işleten rehberimizin verdiği bilgiye göre, 
Ohri nüfus kaybeden bir şehirdir. Çünkü kışın gidip altı-yedi ay Avrupa’da 
çalışıp gelen insanlar çoktur. Onlar gelirken de birer BMW, Mercedes araba 
alıp gelmektedirler. Zira araba vergisi ucuz olduğu için dört beş bin liraya 
önemli markaları alabilmektedirler.

Ohri merkezine inince ilk dikkatimi bir LC Waikiki’nin çok katlı bir satış 
mağazası çekmişti. Çarşı merkezinde sonra tabelaları Türkçe olan birçok iş 
yeri gördüm. Ticari, kültürel bağlar gelişiyor. Bizim grupta da Ohri ile sıhri 
bağı olan iki arkadaş var. Hikâyeci Necip Tosun, Ohri’nin damadı, rehber 
Özcan’ın da halası burada yaşıyor.

Makedonlar, Ohri merkezinde Türk mezarlıklarını park haline getirmişler. 
Kale, Sinan Çelebi Camii’si yıktırılmış, kalıntıları kaldırılarak yerine kilise 
inşa edilmiş.
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Göle yakın parktaki heykeller nazarları çekiyor. Önceki geldiğimde bunlar 
yoktu. Makedonlar, heykelprestij olmuşlar. Parkın önemli yerleri, Üsküp’te de 
tekrar edilen şahısların heykelleri ile doldurulmuş. Heykeller kime ait, diye 
sormaya gerek yok. Dikkat ederseniz ya Kör Filip ya oğlu İskender veya Kiril 
Alfabesi’ni geliştiren papazlardır... “Makedonya’da iki dakika kıpırdamadan 
durmayın. Öyle yaparsanız biri heykel sanıp sizinle fotoğraf çektirmek ister” 
sözü söylenir olmuş.

Parkta, insana sıcak tebessüm eden büyük bir erguvan ağacı vardı. Morumsu 
pembe çiçeklerini daha soldurmamış. İstanbul’da erguvan mevsiminin sona 
erdiği demlerde, Ohri biraz yayla havasıyla süreyi uzatmış.

Ohri merkezinde önemli bir yer, “Pir Mehmed Hayati Hz. Halveti Dergâhı 
ve Türbesi”. 1720 yılında yapılmış. Dergâhın Camii’si, toplantı yerleri, insan 
ihtiyacını karşılamaya dönük mekânları, kurum kültürünün başat yeri duru-
munda olan haziresi var. Farklı kültürlerle iç içe olunan bir yerde dergah, 
insanlara bir sığınak. Minaresi, göğe uzanan eller gibi. TİKA tarafından res-
tore edilip yeniden insanların hizmetine sunulmuş. Yanından geçerken, 
güvenlik düşüncesiyle üstü örtülmüş bir kubbeli yer gördük burası, Ali Paşa 
Camisi. Camiyi Vakıflar Genel Müdürlüğü restore etmeye başlamış. Levhaya 

Çarşı merkezinde sonra tabelaları 
Türkçe olan birçok iş yeri gördüm. 
Ticari, kültürel bağlar gelişiyor. Bizim 
grupta da Ohri ile sıhri bağı olan iki 
arkadaş var. Hikâyeci Necip Tosun, 
Ohri’nin damadı, rehber Özcan’ın da 
halası burada yaşıyor. 
3 Mayıs 2018 Ohri- Makedonya  

Ali Paşa Camisi. Camiyi Vakıflar 
Genel Müdürlüğü restore etmeye 
başlamış. Levhaya göre, mülk 
sahibi, “Makedonya Cumhuriyeti 
İslâm Dini Birliği Riyaseti”. 
3 Mayıs 2018 Ohri-Makedonya  
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göre, mülk sahibi, “Makedonya Cumhuriyeti İslâm Dini Birliği Riyaseti”. 
Projeyi de İslâm Dini Birliği-Ohri Müftülüğü yapmış. Bitince yeni hayat 
merkezlerinden biri olacaktır şüphesiz. Hayırda yarışanları kutlamak gerek.

Burada, Safranbolu, Göynük gibi Osmanlı evlerinin bulunduğu bir bölge var. 
Cumbalı evler, ikinci kata çıkınca, birbirleri ile koyu bir muhabbete başlamış 
gibi sıcak, yakın duruyorlar.

Osmanlısız, Ohri Osmanlı evleri. Artık bu evlerde, Osmanlı mahalle kültü-
rünü yaşatan sahipleri yok. Onlar sanki, ruhlara, taş ve ahşap üsluba sırlanmış 
gibi. Evler, kültürel varlığı, nostaljiyi insanlara yaşatıyor. Taş, dar sokaklar. 
Cumbalı evler. Kafesleri altından yol verilen geçişler... Sıcak, iç içe hayatın 
nişaneleri. Osmanlı evlerinin bulunduğu koca bölgede tek Türk bırakılma-
mış. Rehberimiz, tarihi evler bölgesini gezerken, buradan bir ev satın alan bir 
Türk’ün durumu anlattı. Hollanda’da yaşayan Ohrili Türk, bu ata yadigarı 
evlerdin birini alıp, restore ettiriyor. Ardından da yurt dışına gidiyor. Sonra 
öğreniyor ki evi kundaklanmış. Mesajı alıyor. Makedon Hıristiyanlar, arala-
rında bir Müslümanın varlığına tahammül etmemektedirler. Bunun üzerine 
evini satıyor.

Fethin nişanesi olarak fetih döneminde camiye çevrilen Ayasofya Kilisesi de 
Osmanlı evleri bölgesinde. Geniş avlu içindedir. İki kulesinin üzerine minare 
inşa edilir. Balkan Harbi’nden sonra Makedonların ilk işi, minareleri yıkarak 
üstüne birer haç dikip camiyi kiliseye çevirmek olur. Külliye halindeki 
“Sophia Kilisesi”, bölge kiliselerinin merkezi durumundadır. Osmanlı evleri 
arasında tepelerine, kapısına dikilen haçlarla tarihe şahitliğinin mahzunluğu-
nu sürdürüyor.

Ohri tarafında Makedonya bayrağı dalgalanan Ohri Gölü’nün öbür tarafı 
Arnavutluk’a ait. Dünyanın en derin göllerinden biri olan bu zengin su yata-
ğından bir ırmak çıkıyor: Drem Nehri. Yeryüzünde genelde ırmaklar, nehirler 
göl ya da denizlere akar. Burada tersi. Gölden ırmak çıkıyor. Buradan sonra 
yolumuz ırmağın çıktığı yere uğramak olacak.

“Taşi tutasın altın olsun”

Mehmet Hayati Hazretleri’nin hayır eserinde hakikaten hayat vardı. Oradan 
meydanda çınar karşısındaki Türk kahvesine gittim. Kahvehane ahşap dokulu 

Dalip Nizam, Ohri Gölü’nü ardımıza 
alarak grup halinde fotoğrafımızı 
çekmişti. Çoğalttığı fotoğrafları, 

gruptan kimi bulduysa gösterip kart 
başı 10 Euro’ya satıyordu. Bir 

fotoğraf da ben aldım. Ama kastı 
mahsusa ile iki katını verdim. Tam bir 

Rumeli ağzı ile duası şöyleydi: “Taşi 
tutasınız altın olsun!”. Ohrili Nizam’ın 

bu duasını işitmek için neler 
verilmezdi? Ayaktakiler (soldan 

sağa): Mustafa Ekici, Maksut 
Yiğitbaş, Aykut Ertuğrul, Cemal 

Şakar, Caner Arabacı, Mehmet Sait 
Uluçay, Mustafa Özçelik, Memiş 

Okuyucu, M. Enes Kala, Mehmet 
Tuğrul, M. Kazım Arıcan, İ. Ulvi 

Yavuz, D. Mehmet Doğan, Burak 
Yılmaz, Mehmet Sarmış, Tarkan 

Zengin, Necip Tosun, Bekir Sıddık 
Soysal, Nazım Payam, Faruk Uysal, 

Cihat Zafer, Abdullah Harmancı, 
Bünyamin Yılmaz, Oturanlar, Nazif 

Öztürk, Fahri Tuna,…Özcan Derviş, 
Zafer Kızılca, İsmail Bozkurt, 

Mehmet Kurtoğlu, M. Hanifi İspirli, 
Rahman Ademi, Mücahit Koca.      
3 Mayıs 2018 Ohri-Makedonya  
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idi. Yağmur yağınca masanın bazı yerlerine üstten damlalar iniyordu. Artık 
çay içebilirdik. Kahvede dinlenen arkadaşlarla muhabbette iken, zamanın 
nasıl geçtiğini bilemedik. Kahvede omuzunda naylonla sardığı profesyonel 
fotoğraf makinesi ile Dalip Nizam vardı. Ohri Gölü’nü ardımıza alarak grup 
halinde fotoğrafımızı çekmişti. Şimdi çoğalttığı fotoğrafları, gruptan kimi 
bulduysa gösterip kart başı 10 Euro’ya satıyordu. Kartın üstüne; “03 Mayıs 
2018-Ohri” yazmayı da ihmal etmemişti. Bir fotoğraf da ben aldım. Ama 
kastı mahsusa ile iki katını verdim. Tam bir Rumeli ağzı ile duası şöyleydi: 
“Taşi tutasınız altın olsun!”. Ohrili Nizam’ın bu duasını işitmek için neler 
verilmezdi?

Struga

Struga 25 bin nüfuslu bir şirin, içinden ırmak akan şehir. İlk işimiz, nehrin 
adını taşıyan Drem Otel’e eşyaları koymak oldu. Burada, 1500 kadar 
Müslüman Türk yaşıyor. Ayrıca Osmanlı devrinde İslâm’ı benimseyen 
Torbeşler var. Torbeşler, dilini, dinini korumuş Müslümanlar. Aralarında para 
toplayıp, Osmanlı mezarlığını muhafazaya alıyorlar. Torbeş, “Türk-baş” keli-
melerinin birlikte söylenmesinden bir galat olarak oluşmuş.

Struga’da, akşam ve sabah cazibe merkezi olan, Ohri Gölünden Drem 
Nehri’nin çıktığı yerdeki köprü idi. Uzun köprünün altından, ak köpüklü 
şerare oluşturarak su, aşağıya doğru akıyordu.

Strugalılar, bu köprüyü şiir festivalinin merkezi haline getirmişler. 1968’de beş 
şairle şiir festivalini başlatmışlar. Köprü üzerinde şiir söyleyip konser veriyor-
lar. Şimdi doksan civarında şairin katıldığı, bir milyon dolarlık bütçeye sahip 
bir organizasyona dönüşmüş. Festival artık 700 kişilik bir salonda ve tadında 
yapılıyormuş. Katılan bir arkadaşın verdiği bilgi, ders vericiydi. Salon yedi yüz 
kişilik ama bin kişi bulunuyor. Cumhurbaşkanı, başbakan da katıldığı halde 
konuşuma yapmıyorlar ve sadece dinliyorlar. 21 ülkeden 22 şair, 41 dakikada 
programı bitirmiş. Eleştiri keskin. Bizde olduğu gibi, mikrofonu ele geçiren 
bakan, vali bırakmayı bilmez bir tavır göstermiyor…

Gostivar-Banisa

Gostivar, Türk kültürünün çok daha canlı yaşadığı bir yer. Bir defa adı da 
kültürel çağrışımı öne çıkarıyor. Gosti, Makedoncada “misafir” demekmiş. 
Gostivar ise, “misafirperver” anlamına geliyormuş. Kültürel yakınlık daha 
adında başlıyor.

Makedonya’da Türklerin en çok yaşadığı yer burası. Toplam 120 parlamenter 
arasında iki milletvekilleri var. Anlayış olarak, “Gavura karşı başlarını kim dik 
tutacak” ona bakıyorlar. Evlerine, iş yerlerine Türk Bayrakları, bir de 
Türkiye’den tuttukları takımların posterlerini asıyorlar. Takımlar içinde 
Galatasaray posteri öne çıkıyor. Çünkü Galatasaray, dünya üçüncülüğüne 
gelmiş. Serde, “başı dik tutacak” olanı tercih var.

Banisa, Gostivar’a bağlı, 5.200 kişinin yaşadığı bir Türk köyü. O kadar ki 
sadece üç-beş aile Makedon yaşıyor. Köy Trabzonsporlu. Trabzonspor’un bay-
rağı kahvesinden evlere varıncaya kadar asılıyor. Sebep şu: Trabzonspor, bir 
Yugoslavya takımı ile biri Belgrat’ta diğeri Türkiye’de iki maç yapmıştır. 
Banisalılar, trenle uzun bir yolculuk yaparak Kızıl Yıldız ile Trabzonspor 
maçını seyrederler. Trabzonspor başlarını eğdirmemiştir. Yugoslav takımını 
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1-0 yenince dünya onların olur. Ondan sonra Trabzonsporlu olurlar. Bazı 
sokaklara Trabzanspor Sokağı adını verirler. Fahri Tuna’nın verdiği bilgiye 
göre normalde onlar, futbol topuna; “Hz. Hüseyin, Hz. Hasan’ın başı” gözü 
ile bakan bir gelenekten gelmektedirler. Ama Türk takımı söz konusu olunca 
onun sahalardaki başarısını farklı değerlendirirler.

Banisa merkezde, Türk Demokratik Partisi’nin Aşağı Banisa Şubesi vardı. 
Partinin amblemi, kırmızı zemin üzerine Ay-Yıldız idi. Burada gençler bir 
araya gelerek Genç Kalemler Derneği’ni kurmuşlar.

Seksen Yıllık Beklenti

Türk Milleti, geçmişte kalem tutan elleri önce, sonra vatan topraklarını kay-
betmişti. Düşünce ve değerler dünyasındaki kayıplar, kendisini daha sonra 
vatan topraklarında kayıplarla birlikte gösterir olmuştu. Onun için her yerde 
kalem tutan elleri kazanmamız gerek. Yalnız burada bazı yürekler var ki, millî 
varlığı canları pahasına hep korudular. Birliğe kavuşmanın beklentisi içinde 
oldular. Fahri Tuna, Türker Kamber’den bir yakıcı hatıra nakletti. Seksen 
yaşındaki babaannesi vefat ederken, “Evlat, şu radyoyu açar mısın” der. Son 
demlerinde bizim beklediğimiz bir Kelime-i şehadet getirmesi değil midir? 
Mü’mine kadın, köşedeki eski radyoyu işaret etmektedir. Gerekçesini söyler; 
“Seksen yıldır, Osmanlı Ordusu Selanik’ten Üsküp’e yürüyor, haberini bekli-
yorum. Radyoyu açar mısın?” diyor. Bu son sözlerindendir. Vefat ediyor. 
Evlad-ı fatihanın sevdasını, onların kavruk yüreklerini bizim okumuşlar anla-
madı. Hissetmedi. İdeallerini yitirmişlerdi, köslerle, tuğlarla yürüyen Osmanlı 
Ordusu’na değil, Haçlı ordularına bakar olmuşlardı. Belki hızla güçlenip hak 
ettiğimiz yere gelememenin temelinde o yürek parçalanması var.

Genç Kalemler

Genç kalemler Derneği’nin toplantı salonunda Fatih’in İstanbul’a giriş tablo-
su, Allah, Muhammed yazıları, kitaplar bir de Trabzon spora sevgiyi belirten 
boyunbağı var. Kısa süreli bir toplantıda gençlerle oturup yola devam ettik. 
Genç Kalemler’in bağrında Osmanlı arması bulunan yöneticisi ile Urfalı şai-
rimiz Mehmet Sarmış’ı almak güzeldi. Genç Kalemler’in logosu da can yakıcı. 
Kitaplı, yeşil, filizi zemin üzerinde kırmızı hilal ve beyaz yıldız. Onlar her 
yönden Türkiye ile oturup kalkıyorlar. Allah kalemlerine güç versin.

Banisa, bizim için gerçekten sürpriz 
oldu. Gençlerle kısa da olsa görüşmek 
fikir verici idi. Umarız içlerinden 
güçlü kalemler çıkar. Onların kor 
yürekleri, güçlü kalemleri çıkarmak 
zorunda. Zira kalemin, kılıçtan çok 
daha yüreklere işleyici olduğu bir 
devirdeyiz. Kalem ve yürek adamları-
nın toplumu, hatta insanlığı kucakla-
yacak şekilde çok çıkması gerek.

Aklımız Genç Kalemlerde yollara 
düşüyoruz. Dağlar, Balkanlar’ın 
minareli köyleri bir bir akıyor. 
Güzergâhımız üzerinde Kirçova var. 

Genç Kalemler’in bağrında 
Osmanlı arması bulunan yöneticisi 
ile Urfalı şairimiz Mehmet Sarmış’ı 

almak güzeldi. 
4 Mayıs 2018 Banisa-Makedonya 
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Uğramadan otobüsten selamlayıp geçtiğimiz bir yer Kirçova. Arnavut, 
Makedon ve Türklerin yaşadığı bir yer. Yalnız Türkler burada Türkçeyi unut-
muş. Ama TİKA, Kirçova’daki Halveti Tekkesi’ni restore etmiş. Umulur ki 
değerlerle birlikte kültürel bir uyanış da gerçekleşsin. Halk arasında “Kiçova” 
da denilen beldede Müslüman Torbeşler de bulunmaktadır.

Kalkandelen

Adıyla, sanıyla burası tam bir Osmanlı şehri. Makedonlar adını, Tetovo olarak 
değiştirmişler.

Kalkandelen’de otobüsümüzün durak yeri, bölgenin manevi merkezi olan 
Alaca Camii yanı. Alaca Camii, 1438’de yapılmış. Vesile olan iki kız. İç-dış 
boyaları ile dikkat çekiyor. Yapılırken çokça yumurta kullanılmış. Savaş döne-
minde kurşunlanan, bazı yerlerinde kurşun izlerini bir berat gibi taşıyan bir 
yer. Cuma Namazını grup burada kılacak. Program bu yönü ile de bir görgü, 
tanıklık sağlıyor. Camii’nin dışı, avlusu sergilerle, üstü de namaza gelenlerle 
doldu. Demek çevrenin manevi merkezi oluşunun kaynağında insanların 
rağbeti var. Yıllar önce bir vakit namazında ilk olarak gördüğümde, üst katı 
dershane gibi kullanan yaşlı bir zat vardı. Öne çekilen perde gerisinde küçük 
bir grup çocukla ders yapıyordu. Üç-beş kişilik grup, Cuma günleri avluyu 
dolduran kalabalığa dönüşmüş.

Alaca Camii ve çevresi ile Türkiye’den ilgilenenler var. Avlu duvarı dibinde 
asılı duran bir levhadaki yazı takdir toplayıcı: “Bursa Büyükşehir Belediyesi. 
Alaca (Paşa) Camisinin çevre düzenlemesi, umumi WC ve abdestliklerinin 
yapımı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde, Kalkandelen (Tetova) 
Belediyesi iş birliğinde Bursalı hayırsever iş adamlarının katkılarıyla gerçekleş-
tirilmiştir. 2015”. Gönül bağı, kardeşlik hukuk demek hiç sözde kalmamış. 
Türkiye’den her büyük belediyenin aslında Balkanlarda bir kardeş belediyesi 
olmalı. Gidip, gelme, dayanışma kültürel, manevi ve maddi katkı, dünyayı 
rahat, güzel yaşanır hale getirmez mi? Serhat şehirlerine sahiplenme, kendi 
kendine kalan Türkiye belediyelerinin bencilleşme düzeyini de azaltacak, 
hayra yarama oranlarını artıracaktır.

Camii’n avlusundaki üç kurnalı şadırvanı. Çeşmelerin alınlığında iki 
Ay-Yıldızlı motif gözden kaçmıyor. Yıldızların köşe sayısının sekiz olması 
önemli mi. Hilal ve yıldızı, ışık huzmesinin çokluğu ile burada çeşmenin 
alnında buluşturuvermişler.

Alaca Camii’n avlusundaki üç kurnalı 
şadırvanı. Çeşmelerin alınlığında iki 
Ay-Yıldızlı motif gözden kaçmıyor. 
Yıldızların köşe sayısının sekiz olması 
önemli mi? Hilal ve yıldızı, ışık 
huzmesinin çokluğu ile burada 
çeşmenin alnında buluşturuvermişler. 
4 Mayıs 2018 Kalkandelen-
Makedonya
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Harabati

Kale gibi duvarları olan Harabati Baba Tekkesi’nin girişi de haşmetli. Yüksek 
ve ahşap bir taç kapıdan gayet geniş, ağaçlı yeşil bir alana giriyorsunuz. İçinde 
çeşmeler, mezarlar, bir ara otel, lokanta yapılan dokuz ayrı yapı, 28 küçük 
eserin olduğu, yirmi iki bin metrekarelik bir külliye alanı bu. Balkanlar’daki 
Osmanlı/İslâm mimarisinin en güzel ve özgün sanat eseri kabul edilir. Ama 
her şey sade ve kucaklayıcı. Ölçüler insani. Külliye Seyir Köşkü, Tavla, 
Şadırvan, Hambarlar (tahıl ambarları), Misafirhane, Türbe (Dervişhane), 
Mescit, Fatıma’nın Evi ve İmam Evi’nden oluşuyor. Tekkeyi ilk Ali Paşa yap-
tırmış. Hikâyesini, kendi hikâyesi de zengin olan, “Harabati Muhafızı” konu-
munda bir Müslüman “Mücahit Cumali” anlattı. Türkçesi gayet güzel 
Mücahit Cumali’nin. Mütebessim çehresi, geniş grup içindeki “menfileri” 
algılamaya engel değil. Çünkü bizim grupla birlikte oturak kızlı-erkekli 
yabancı gençlerden bazıların “Osmanlı” kelimesinden hoşlanmadığını bir ara 
ifade etti.

Üsküp

Üsküp, Makedonya Cumhuriyeti’nin başşehri bugün. Şar Dağı’nın dibinde. 
Vardar Nehri, şehri ikiye bölüyor. Su hayat demek. Vardar, Üsküp’ü güzelleş-
tirip canlandırıyor. Nehrin bir tarafı Müslüman, eski Üsküp. Diğer tarafta 
Makedonlar yaşıyor. Yalnız iki tarafı yine de birleştiren, on üç gözlü tarihi 
Osmanlı köprüsü. Yakınına yeni yapılan köprü, bir hayli yapay kalmış. 
Alternatif oluşturamamış.

Üsküp, diğer şehirlerden farklı. Tarihi zenginliğini gölgeleyebilmek için çok 
aşırı gayret edilmiş. 2014 Projesi ile Hıristiyan Üsküp’ü oluşturmaya gayret 
etmişler. Vodno Tepesi’ne Balkanlar’ın en büyük haçını dikmişlerdi. Yaklaşık 
on iki yıl önce geldiğimde yetmiş metre yüksekliğindeki haç, çok daha belir-
gin idi. Geceleri, ışıklandırıldığı için uzaktan, şehrin üstüne abanıyor gibi bir 
his uyandırıyordu. Gündüzleri de çok belirgin idi. Şimdi tepeye; haçı gölgede 
bırakacak bir inşaat başlatmışlar. Haçın, tek ve en yüce görüntüsünü elleriyle 
bozmuşlar. Yalnız oradaki bozgunu, Osmanlı köprüsünün iki tarafındaki 
Üsküp meydanını heykel ormanına çevirerek kapatmak istemişler. Köprü 

Üsküp, aslında bir camiler şehridir. 
Bunlardan biri de1492 yılında yapılan 

Mustafa Paşa Camii ayakta 
kalanlardan birisi. TİKA tarafından 
restore edilip hizmete sunulmuş. 

4 Mayıs 2018 Üsküp-Makedonya
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yakınındaki gayet yüksek II. Filip ya da “Kör Filip” heykeli, “Milenyum 
Haçı”nı selamlar vaziyette. Filip (M.Ö. 382-M.Ö. 336) devrinde 
Hıristiyanlığın daha olmadığını, Hz. İsa’nın dört asır sonra doğacağını düşün-
menize gerek yok. Böylesine devletlerde, Filip de vaftiz edilir. Yeter ki kimlik 
oluşturma kaygısında işe yarasın. Zaten tarihi Üsküp’e, “Skopje” diyerek 
kültürel vaftizde ne kadar yaman olduklarını gösteriyorlar.

Yalnız, bütün kültürel çabalara rağmen, halk gönlüne yerleşen bazı durumlar 
yaşamaya devam ediyor. Üsküp merkezdeki Çayır Belediyesi, Türk ve 
Müslüman kalmaya devam ediyor. Türkçe yaygın biliniyor. Çünkü Türkçe 
konuşmak, şehirlilik demektir. Makedonya vatandaşı rehberimizin verdiği 
bilgiye göre, burada Türkçe konuşamayanlara “köylü” denmektedir. Bu yüz-
den Makedonlar da Türkçe bilmektedir. Zaten Üsküp’ün asıl kurucularının 
Osmanlı olduğunun hatırlanması gerek. İsa Bey’in kurup geliştirdiği üç şehir-
den birisinin Üsküp diğerlerinin Yeni Pazar, Saraybosna olması, kurucu aklın 
yüksekliğini gösteriyor. Çünkü üçü de bulundukları bölgelerin günümüz 
merkez şehirleri.

Üsküp, aslında bir camiler şehridir. İki yüz yirmi civarındaki camiden günü-
müze ancak onda biri kalabilmiş. 1492 yılında yapılan Mustafa Paşa Cami’isi 
ayakta kalanlardan birisi. TİKA tarafından 2011 yılında restore edilip hizme-
te sunulmuş. Aynı yüzyıla ait Arasta Camii bir diğeri. Yalnız bu eserin onarıl-
ması, daha özel bir teşebbüsün sonucu olmuş. Köşesine çakılan bir levhaya 
örnek bilgi konmuş: “Bu tarihi eserin restorasyonu, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi önderliğinde, Çayır Belediyesi ve Üsküp Müftülüğü iş birliğinde 
Sn. Rafet Kahraman ve Bursalı hayırsever iş adamlarının katkılarıyla gerçek-
leştirilmiştir.” Levha, kutlanması gereken bir modeli sunuyor aslında. 
Düşenin kaldırılması için hep resmi kurumlardan medet ummak doğru mu? 
Burada bir ecdat yadigârı, birlikte el ele verilerek diriltilmiş. Cami, çarşı mer-
kezinde bir sığınak. “Atila, Fatih” ismi okunan dükkanlar önünden Vardar 
boyuna iniyorsunuz. İlk dikkati çeken devasa boyutta, sağ eliyle karşı tepede-
ki haça selam duran, sağ gözü kör yapılan Filip heykeli oluyor. Heykelin 
hemen ardındaki Osmanlı hamamı, ne kadar perdelenmiş olursa olsun müte-
vazı, işlevsel yapısı ile dikkatlerden kaçmıyor. Bu arada Kör Filip önünde 
yalnız sol kolunu kaldırarak fotoğraf çektiren bir turist vardı. Muhtemelen bir 
Türk’tü. Filip’e kol değiştirerek nazire yapıyordu.

Meydana ellerinde haç ve kitap bulunan Kiril Alfabesi’ni geliştirdiği bilinen 
Kiril ve Metodius adlı papaz kardeşleri koymayı da unutmamışlar. Bugün aziz 
ilan edilen o iki papazın geliştirdiği alfabenin Kiril değil de Glagol (Glagolit) 
alfabesi olması da önemli değildir. Zaten papaz kardeşler de Grek Alfabesi’nden 
faydalanarak geliştirdikleri 38 harfli alfabelerini, dil çalışması amacıyla değil; 
İncil ve diğer dini metinleri Slav diline çevirmek için geliştirmişler. Sonra 
takipçileri onların adını vererek Kiril’i geliştirmişler. Makedonların, dokuzun-
cu asrın papazlarına sahip çıkıp onların adını yeni kurdukları üniversiteye 
vermeleri önemli.

Vardar kıyısındaki onlarca heykelden birisi de uzun pos bıyıklı bir XIX. Yüzyıl 
Makedon “ayduti”. Osmanlı’ya karşı mücadele eden haydutlar, hep kahra-
man. Heykel kaidelerindeki rölyeflerde, kahramanların atları altında ezilen 
feslilerin kimler olduğu malum. Haydutu, kuşlar çokça ziyaret etmişler. 
Neticede başlık, yüz ve bıyığını “ağartan” izler bırakmışlar.



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN 40. YILINDA EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI64

Üsküp merkezindeki İskender heykeli tarafından Vodno tepesindeki haç silu-
eti. Tepedeki inşaat; haçın “en büyük, en yüksek” olma iddiasını şimdiden 
gölgelemiş. İddia, imanla beslenir. Para hırsı, iddia uğrundaki büyük yatırımı 
bile gölgede bırakabiliyor. Haç için iki buçuk milyon dolar harcandığı belir-
tilmişti. Hem maddeye, hem “manâ”ya yazık.

Üsküp heykel ormanını görünce, “Makedonya’da iki dakikadan fazla hareket-
siz durmayın. Biri sizi heykel sanıp hatıra çektirmek isteyebilir” sözüne hak 
veriyorsunuz. Yalnız 2014 projesi olarak dış borç alıp bunca heykeller dikerek, 
vatandaşlarını torunlarına kadar borçlandıran Makedonya’nın bir hakkını da 
teslim etmek gerekir. Kimliğini ispat için tarihi şahsiyetler, Maria Teresa dahil 
papazlar gibi onlarca çeşit heykel yapan Makedonlar, bir ayakkabı boyacısını 
da ihmal etmemişler. Bir köşeye kondurulan ayakkabı boyacısı heykeli, halk-
tan adamların ihmal edilmediğinin delili durumunda.

Yalnız kimlik kavgasında Makedonya çok başarılı sayılmaz. Yunanistan’ın 
isteği üzerine İskender Havaalanı adını “Üsküp” diye değiştiren “Makedonya 
Cumhuriyeti”, şimdi yine Yunanistan’ın zoru ile resmi adına, “Kuzey” kelime-
sini ilave etmeyi kabullendi. Yani Yunanistan’ın desteği ile bazı uluslararası 
organizasyonlara girme rüşveti karşılığı olarak Makedonya, “Kuzey”le kendi-
sini sınırlandırmış oldu. Halbuki mevcut adıyla onu, yüz yirmiden fazla ülke 
tanımıştı. Türkiye, Rusya’nın da içinde bulunduğu 120 ülkeye karşılık, Yunan 
iddiasını kabul etme mecburiyetinde kalış, Makedonlar için gam değil mi? 
Hıristiyan Üsküp tarafında tepedeki haçın irilik iddiasında olduğu gibi, 
büyük bir çan kulesi ve devasa bir katedral inşaatını sürdürüyorlar. “Mother 
Teresa” posterleri, dini binalar üstünden yere sarkıyor. “Teresa Ana”, İslâm’dan 
Hıristiyanlığa geçmiş bir misyoner olduğu için mi, misyonerlikteki takdir 
uyandıran başarıları için mi, yoksa ölümlere vesile olduğu insanlar için mi 
bilmem, öne çıkıyor. O 1910 yılında Üsküp’te doğmuş, Agnes Gonca Boyacı 
(ö. 1997)adında bir Müslüman iken 18 yaşında rahibe olmuş. Sonra bir ömür 
Katolik Hıristiyanlık için çalıştığı için Nobel ödülü almış. Üstüne de Vatikan 
tarafından azize mertebesine aday gösterilmiş. Aslında açıklanan mektupla-
rından edinilen bilgiye göre, 1950 sonrasını dininden şüphe içinde iki yüzlü 
geçirmiş bir sahteci. Hayırsever Misyonerler Cemaatini kurup dünyanın 450 

Meydana ellerinde haç ve kitap 
bulunan Kiril Alfabesi’ni geliştirdiği 

bilinen Kiril ve Metodius adlı 
papaz kardeşleri koymayı da 

unutmamışlar. Bugün aziz ilan 
edilen o iki papazın geliştirdiği 
alfabenin Kiril değil de Glagol 

(Glagolit) alfabesi olması da 
önemli değildir. Arkada İskender 

heykeli ve Vodno tepesindeki 
Balkanların en yüksek haç silueti. 

Hemen yanında Osmanlı köprüsü.
4 Mayıs 2018 Üsküp-Makedonya
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yerinde, dört bin rahibe ile misyonerlik faaliyeti gösteren “azize”, sokakta 
mütebessim çehresi ile din yayıcısı, iç dünyasında Tanrı’nın varlığını tartışıp 
duran birisi. Şifre her halde Gonca Boyacı’da. O Tevfik Fikret’in Haluk’u gibi 
bir şey.

Üsküp’te, Makedonya bayrağını çekmiş yürüyen bir savaşçının heykel kaide-
sini dolaşan rölyef şeridindeki kare, nazardan kaçacak gibi değil. Kendisini 
çiğnemek üzere olan şahlanmış atın ayakları altındaki kılıçlı, fesi püsküllü 
askerin kim olduğunu tartışmaya gerek var mı? Makedonlar, yeni heykel 
dikme yarışında, her halde Osmanlı düşmanlığı modasına kendilerini kaptır-
mış olmalı.

Osmanlı Köprüsü

Üsküp’te 2002’de restore edildiği zaman Vardar Nehri’nin iki yakasını asırlar-
dır birbirine bağlayan Osmanlı köprüsünün üstünde bulunan namaz nişi 
kaldırılmış idi. Balkan Harbi sırasında Sırplar, Üsküp’ü işgal ettikleri zaman 
bu köprünün altını, başları kesilmiş Müslüman cesetleri ile doldurmuşlardı. 
Vardar, uzun süre kanlı akmıştı. Yahya Kemal’in deyişiyle, “Tekbirle çağlayan” 
Vardar, tekbirsiz; “Bir Müslüman şehir” olan Üsküp, neredeyse Müslümansız 
hale getiriliyordu. Katliam düşüncesinin kültüre uzanan yönü de böyle nişane 
kazınarak yapılıyordu. Yüzlerce camiyi, minareyi yok edenler, köprü üzerin-
deki bir küçük, şirin namaz kılma yerine tahammül edememişlerdi... O sıra 
köprüyü gezip şehri dolaşırken, rastladığım bir şehir fotoğrafları satıcısından 
aldığım kartpostalda mihrabı görmüştüm. Makedonların bu yanlışı, on iki yıl 
sonraki ziyarette düzelttiklerine şahit olmak varmış. Köprüden geçerken vakti 
dar olanların, namazlarını kılabileceği tarihi kısım yerine konmuş. Önüne de 
bir zincir çekilerek korumaya alınmış. Mihrap alnına yerleştirilen Makedonca 
ve İngilizce kitabeler, yapımı, restoresi hakkında bilgi veriyor: “Kültür Anıtı 
Taş Köprü-Üsküp.

1421-1451 yılları arasında, Sultan II. Murad zamanında, VI. Yüzyıldan kalma 
temeller üzerine yeniden inşa edilmiştir. Onarım çalışmaları 1555’te, XVIII. 
yy’da, XIX. yy’da ve XX. Yüzyılın başında yürütülmüştür. Son kez inşası 
1994’te başlamıştır. Mihrap şeklindeki gözetleme kulesi/bekçi kulesi 2008’de 
yeniden inşa edilmiştir.” Burada mihraba, ‘gözetleme (bekçi) kulesi’ denmesi, 
kasıtlı değilse çok garip. Çünkü “kule” olmadığı çok açık. Gözetleme görevi 
yapacak mekan konumda olmadığı da fazlaca belirgin. Namaz ibadeti ile 

Üsküp’teki sergi ve toplantı yerine 
eski şehri adımlayarak gittik. 
Hikâyeciler, ara sokakta yol üzeri bir 
kahvede, eski zamanları 
hatırlatırcasına çay içip sohbet 
ediyorlardı. Soldan: Abdullah 
Harmancı, Faruk Uysal, Cemal 
Şakar, Aykut Ertuğrul, Necip Tosun.
4 Mayıs 2018 Üsküp-Makedonya
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irtibat kurmak istemediklerine göre, ‘Dua Nişi’ deseler daha mantıklı olabi-
lirdi.

Yalnız aslında tabelada bir de Osmanlı Türkçesi veya Türkçe kısmın olması 
gerekmez miydi? En azından yeni kitabeler secdegâhın alnına değil de yanla-
rına konamaz mıydı? Şu hal hiç yoktan daha iyi gözüktü. Bir de temiz olsa da 
asli vazifesinin yapabilecek halde olsa idi, mükemmel olacaktı.

Üsküp’teki grup gezisi dışındaki serbest zamanı kısa sürede bitirdim. Zaten 
heykellerin etrafında dolaşma, Hıristiyan tarafında bir göz atma vakti tamam 
etme açısından yeterli idi. Köprüden Müslüman eski Üsküp’e geçtim. Artık 
bir çay hakkı doğmuştu. Çarşı, dükkanlar, camiler Osmanlı mirasını haykıran 
unsurlardı. Osmanlı Tuğrasını adının üstüne nakşetmiş olan “Harem 
Caffe”de, iki Erzurumlu Prof. Dr. H. Ömer Özden ve şair M. Hanefi İspirli 
oturuyorlardı. Canlarla, çay farklı idi. Yalnız servis yapan delikanlının 
Türkçesi dikkatimizi çekti. Sorunca öğrendik. Türkiye’den Üsküp’e üniversi-
teye okumaya gitmiş biri idi. Onun gibi gelip okuyanların çok olduğunu 
öğrendik. Ayrıca bir üniversite (Vizyon), Türkiye dışında Türkiye Türkçesi ile 
eğitim veren tek üniversite olarak Gostivar’da faaliyet yürütüyordu.

Üsküp’teki sergi ve toplantı yerine eski şehri adımlayarak gittik. Hikâyeciler, 
ara sokakta yol üzeri bir kahvede, eski zamanları hatırlatırcasına çay içip soh-
bet ediyorlardı. Tepeye heybetle kurulan Mustafa Paşa Camisi, çarşı tarafın-
dan bakıldığında göklerle buluşan bir yükselişte idi. Camii önündeki merdi-
venleri inerken, Türkiye deyince gözleri ışıyan bir Arnavut Müslümanla 
tanıştık. Ziyaretçi tipinden bilmiş olmalı ki, önümü keserek nereden geldiği-
mi sormuştu. Türkiye’ye dua ediyor, gönül birlikteliğini dile getiriyordu.

Üsküp toplantısı, duygulu anlara da sahne oldu. Bir defa Resne’de yolumuzu 
kesen şairemizle birlikte Türkiye’den katılan bazı şair ve yazarlarımız konuş-
malar yaptılar. Bir mini panel gerçekleştirildi. Üsküp Yahya Kemal’in şehri 
idi. Yahya Kemal merkezli bir toplantının yapılması anlamlı oldu. Maksut 
Yiğitbaş, Prof. Dr. H. Ömer Özden, Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, Beyatlı 
üstünden bilgiler verdiler. Özellikle Özden’in Yahya Kemal araştırmaları ile 
Üsküp’ün buluşması verimli oldu. Üsküplü bir şairemiz ise duygularının seli-
ne kapıldı. Durulduktan sonra konuşmasını yaptı. Türkiye-Üsküp buluşması 
sanki daha sık ve dolu dolu yapılmalı mesajı çıkıyordu.

Üsküp toplantısı, duygulu anlara 
da sahne oldu. Üsküp Yahya 

Kemal’in şehri idi. Yahya Kemal 
merkezli bir toplantının yapılması 
anlamlı oldu. Soldan: Prof. Dr. H. 

Ömer Özden Maksut Yiğitbaş, 
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, 

Leyla Emin, D. Mehmet Doğan, 
Beyatlı üstünden bilgiler verdiler. 
Özellikle Özden’in Yahya Kemal 

araştırmaları ile Üsküp’ün 
buluşması verimli oldu. Üsküplü 

Leyla Emin ise duygu seline 
kapıldı. Durulduktan sonra 

konuşmasını yaptı. 
4 Mayıs 2018 Üsküp-Makedonya
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Üsküp toplantısı, akşam yemeği, konaklama derken Üsküp’te vakit 
tükendi.

Artık Üsküp’ten ayrılma zamanı idi. Yolumuz 5 Mayıs 2018 günü, Kosova’ya 
idi. Üsküp-Kosova sınır kapısı otuz kilometre. Yeşilliğe bürünmüş dağlar ve 
aralardaki minareler gözlerin dinlendiricisi sanki. Yüksek dağlar arasından 
geçerken, viyadüklü yol yapım çalışması göze batıyor. Yol yapımını bir Türk 
firması (ENKA) üstlenmiş. Güzergaha yakın yerlerden birisi, meşhur darbeci 
generallerimizden Kenan Evren’in baba memleketi. Zira Hayrullah Evren, 
Üsküp’e bağlı Preşova kasabasında doğmuştu (1877).

Balkan Harbi yıllarında geçtiğimiz dağlar, Kaçanik tarafı Sırpların süratle 
ilerlediği, Osmanlı kuvvetlerinin de çekildiği yerlerdi. O çekilme sonucudur 
ki Kumanova’da, gereksiz yere meydan muharebesi kaybedilmişti. Kaybedilen 
bir muharebe değildi tabii. Üsküp, bir direniş olmadan Sırp işgaline uğramış, 
Manastır, çok kolay şekilde düşman eline geçmişti. Burada “çekildi, kaybedil-
di, geçti” demek kolay. O zaman bu topraklarda yaşayan Müslüman kadınla-
rın, çocukların, erkeklerin durumu ile birlikte o kelimelerin eşleşmeleri gerek. 
Osmanlının çekilmesi demek, ırzların, namusların payimal edilmesi, boğazla-
rın acımasızca kesilmesi, camilerin, minarelerin yıkılması, evlerin yağmalan-
ması, nesiler boyunca bu coğrafyada yaşayan insanların, yerinden yurdundan 
etle tırnağın ayrıldığı gibi sökülüp atılması demekti. Bilenmiş, Balkan 
Hıristiyan toplumlarının Türk varlığına kasıtlarının vahşiyane olduğunu dev-
rin kaynaklarında bulmak artık bir anlam ifade etmiyor. İtirafın da bir değeri 
yok. Yıkılan yuvaların, anasız, babasız çocukların zihinlerinde, yüreklerindeki 
korkunç darbelerin asıl hissedilmesi gerek. Gerek ki, asker o bilinçle yurt 
savunmasında bulunsun. Hiziplere, partilere ayrılıp asli işini bir daha unut-
masın.

Kosova

Düzlükleri, yolların kesişme yeri olarak oluşturduğu cazibe ile Kosova, bölge-
sinin merkezi. Diğerlerinden bir hayli sonra, 2008’de Kosova ancak 
Sırbistan’dan ayrılıp bağımsız olabildi. Yüz on ülkenin tanıdığı Kosova’da 
ABD etkisi yüksek. İhracatı iki yüz milyon Euro civarında. Burada bitki işiy-
le uğraşan bir Türk müteşebbisin ihracatı kırk milyon Euro.

Kosova’da ilk devlet adamlarının da yakınlığı ile irtibatlı olarak, Amerikalıların 
kurtarıcı gibi göründüğü kanaati hakimdir. Fakat her yerde olduğu gibi “ABD 
kurtarıcılığının” bir arka planı mutlaka vardır. ABD, Kosova’nın Ferizan 
(Ferizaj) şehrine Bon steel adlı Avrupa’daki en büyük askeri üssünü kuruyor. 
Sebep bellidir bölgede uranyum bulunmaktadır. Basına düşen bilgi, 
Amerikalıların kafasında da bir Osmanlı düşüncesinin olduğunu gösterir. 
Anlatılır ki, askeri üsteki bir Amerikalı komutana gazeteciler sorar: “Burada 
(Kosova) ne kadar kalacaksınız?” Amerikalı komutan, cevabı soru ile karışık 
verir: “Türkler burada ne kadar kaldı?” Cevap, “Beş yüz yıl” olur. Komutan 
ekler: “Üstüne bir gün ekleyin”. Şu hale göre, Kosova’nın kurtarıcıları ile başı 
müthiş derttedir. Buradaki Amerikan bayrakları ile Pensilvanya kumandalı 
okulların çokluğunu ABD varlığı dışında izah etmek güç olsa gerektir. Zira 
burada altı medrese, üniversite ve bazı okullar, Türkiye’deki darbe ekibinin 
elinde bulunmaktadır.
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Kosova’nın, 10.908 kilometre karelik genişliği, bir milyon 739 bin kişilik 
nüfusu (2017’de), altı yıldızın simgelediği altı şehri bulunuyor. Ciddi ekono-
mik krizi içindeki Kosova’nın gerçekten bağımsız olma kavgası önünde güç-
lükler var. Başkenti Priştine. Arnavutça, Sırpça resmi dilleri olan Kosova’da, 
Türk nüfus yüzde üç-dört civarında gösterilir. Türklerin asıl varlığı, kültürel 
zeminden kaynaklanmaktadır. Arnavutlar nüfusun yüzde doksan ikisini oluş-
tururken, Sırplar yüzde üç-dört civarındadır. Ama Sırpların dili, resmi diller 
arasında kabul edilmiş, Türkçe pas geçilmiştir. Fakat, Prizren Belediyesi’nin 
2017’de yayınladığı Prizren Ziyaretçi Turist Rehberi kitabına göre, iki resmi 
dil dışında, “Boşnakça ve Türkçe belediye düzeyinde hukuk dilleridir”.

Sultan Murad Türbesi

Sultan Murad veya Murad Hüdavendigâr, ömrü mücadele ve çabalarla geçmiş 
bir gazi ardından şehit devlet adamı idi. Babası Orhan Gazi’den devraldığı 95 
bin kilometre karelik vatan topraklarını beş katından fazla geliştirmiş, beş yüz 
bin kilometre kareye çıkarmış biriydi. Hazır yiyici değildi. Kosova Meydan 
Muharebesi’ni kazandığı sıra 15 Haziran 1389 tarihinde suikasta uğramıştı. 
Haziran 1326 doğumlu olduğuna göre 63 yaşında idi. Savaş öncesi yakarışın-
da, ordunun muzaffer ama kendisin kurban olmasını dilemişti. TİKA, türbe 
girişine “Sultan Murad’ın Duasını”asmış. 

Prizren

Prizren, tarih itibarıyla XV. yüzyılda bir akıncı şehridir. Akıncı şehri, yalnız 
atların, kılıç-kalkanların şakıdığı yer değildir. Önce çok sayıda hepsi de vakıf 
olan cami, iki hamam, köprüler, medreseler, tekkeler, tabakhane inşa edip 
insanların hizmetine sunarlar. Sonra bu kartal yuvası gibi olan akıncı üssünde, 
vatana hizmeti beklerler. Serhat boyunda bir saldırı olduğu zaman, hızla 
müdahale görevi onlara düşer. Yüz kişilik veya daha küçük birlikler halinde 
hareket eden akıncılar, dosta güven, düşmana dehşet salan kimselerdir. 
Gözleri pek, dünya malına değer vermeyen, şehadete koşan yiğitlerdir. Sefer 
kıyafetleri özeldir. Başlarında samur veya kaplan postundan kalpakları vardır. 
Kalpaklarının önü, altın teller ve allı turna tüyleri ile süslüdür. Koltuklarının 
altına bağlanmış karakuş, kartal kanatları, doludizgin giderlerken açıldığı için 
uçarcasına süzülüp geçmektedirler. Onları seyredenler masal kuşları gibi uça-
rak süzüldüklerini sanıp dehşete düşmektedir. Seri hareket eden akıncılar, 
bazen savaşılan düşman ülkesinin ciğerine dalmakta, en güvende hissettikleri 
yerde onları vurmaktadır. Bazen onlar, ordunun önünde giden çok dil bildik-
leri için keşif vazifesi gören, yerinde yol açıp, köprü kuran veya tamir eden, 
yerinde “dil alıp dil vermeyen” birliklerdir. “Dil” yani istihbarat toplayarak 
düşman durumunu öğrenirler. Bazen ordunun arkasını korumak görevleridir. 
Düşmanın ani baskınını önlemek için onlar ani baskınlar düzenlerler. 
Kurbanlık koçlar gibi hayatlarını benimsemiş, Kızıl Elma’ya sevdalı erlerdir 
onlar. Malları, paraları, esirleri, köleleri vardır. Akınların olmadığı zamanlarda 
kaleler, küçük kale olan palangalarda yaşarlar. Sazlı, sözlü bir ömür geçirirler. 
Gönülleri naziklenmeden, atlas don giyip övünmeden, gösterişten yana değil-
dir. İki arşınlık kefen ile gideceklerinin bilincindedirler:

“Gül-i ter gibi naziklenme ey dil
Kara topraktur ahir sana menzil
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Ne fahreylersin atlas don ile sen
İki arşun bez ile çün gider ten”.

Muratları hayır olan akıncıların Prizren’de bir hayli izleri var. İlk akıncı beyle-
rinden Gazi Evrenos Bey’in torunu Şemsettin Ahmet Bey orada, günümüzde 
müze olarak kullanılan hamamı yaptırmış (1498), çeşme inşa ettirmiş.

Evrenesoğlu Yakup Dede, Arasta Camiisi’ni yaptırmış. Akıncı liderlerinden İsa 
Bey’in etkisi, adı “İliyas Kuka”ya dönüşerek mahalle isminde yaşatılarak devam 
ediyor. Bilinen ilk mescidi 1480’lerde o yaptırmış. Torunlarından Kukli 
Mehmet Bey, dedesinin mescidini minare ekleyip camiye çevirmiş (1534). 
Akıncı Mehmet Paşa, cami, çifte hamam; Sofi Sinan Paşa, adıyla anılan cami-
sini yaptırmış. Bunlara akıncıların yaptırdığı köprüleri, başka camileri, akıncı 
şairlerini eklemek gerek. Akıncı şairlerinden Suzi Camii’si ve Türbesi, Prizrenli 
Nehari, Sadi, Sucudi Sa’yi gibi akıncı şairler, serhat şehrini sözleri ile şenlendir-
mişler. Suzi’nin Prizren’de bir mescidi, kütüphanesi, köprü ve çeşmesi ile, ovayı 
sulamak için kazdırdığı arkı (su kanalı) vardır1. Akıncıların gerçek yüzünü 
Prizren’de öğrenmek gerek. Onlar yalnızca, at sırtında uçan elleri kılıçlı savaşçı 
değiller. Savaşı da gönüller kazanmak için yaptıkları için aslında imarcı kimse-
ler. Bulundukları yeri, yaşanılabilir bahçeye, gülistana çeviren imarcıdırlar. 
Onlar zulme, küfre karşı bilinmiş erler. Şehadet şerbeti, dünyayı gülistana 
çevirme ideali uğrunda içilmek istenir. Şehadet onun için “şerbet” yani tatlı bir 
içecektir onların gözünde…

Prizren, kendisini göreni tarihe götürüyor. Bugün de “kalesi, kulesi ve minare-
si” ile tam bir Osmanlı şehri. Üzerinde yaşayanlar da Osmanlı bakiyesi duru-
munda. Yüzde altmışı Arnavut, yüzde yirmi beşi Türk. Geriye Torbeş (Pomak) 
ile az miktarda Hıristiyan Arnavut kalıyor. Şehirdeki mabet sayısı da nüfus 
tipiyle dengeli: 37 cami, üç Ortodoks, bir de Katolik kilisesi bulunuyor.

Prizren’in can damarı “Ak Nehir” denen, şehri ikiye bölen ırmağı. Eski adı 
Bistrica olan nehir, tarihi şehri mesire yeri haline çeviriyor. Nehir kıyısındaki 
otele indiğimizde gözümüze ilk çarpan yer yer ak köpükler saçarak akan dere 
yatağı ile Sinan Paşa Camii oldu.

Sinan Paşa Camii, şehrin adeta kalbi üstünde. Bir hayli badireler atlatmış. 43.5 
metre uzunluğundaki minaresi ile, şehrin en yükseği olan cami, 1939’da 
Hıristiyanlar tarafından yıktırılmak istenmiş. Sebep, ta 1608’lerde yaptırılır-
ken, bir manastırın taşlarının kullanıldığı iddiası. Müslümanlar karşı çıkınca, 
sadece üç kubbeli revaklı kısmı yıkılmış. Bir ara “Doğu Dillerinde El Yazma 
Eserleri Müzesi” olarak da kullanılan cami, 1992 yılında asli hüviyetine kavu-
şarak ibadete açılmış. TİKA tarafından onarılarak hizmete sunulan caminin, 
içi ile ilgili düzenleme dikkat çekici. Mihrap üstündeki altı köşeli yıldız, eski 
Türk süslemesinde “Davut Mührü/Yıldızı” olarak yerini koruyor.

Kubbe kasnağına yakın süsleme içindeki “Sahibü’l-hayrat Sinan Paşa” yazısı 
okunuyor. Çarşı merkezinde olan cami, her daim ilgi odağı durumunda. Cami 
içinde Prizren, İslâm dini ve peygamberi hakkında Türkçe kitaplar sergileniyor. 
Prizren’de ortak, yaygın dil Türkçe. Yalnız Mustafa Özçelik ile çarşı ve nehir 
boyunu bir daha dolaşalım derken, önümüze çıkan iki Arnavut genç bize takıl-
dılar. Fotoğraflarını çektik. Onlar Türkçe, biz de Arnavutça bilmiyorduk. 
Gencin biri, demek istediğini çok net söyledi: “Arnavutluk Türkiye, Türkiye-
Arnavutluk…” Fazla söze hacet yoktu.
1 7Bkz. Cemal Bako, “Prizren Serhad Şehri”, 7 Şubat 1995, Bay Yayınları, S. 6.
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Prizren, su, yeşil doku ve temiz havası ile insanı mest ediyor. Bu şehir, insanı 
şair yapar. Geçmişler de bu durumu bildikleri için, çocuk doğduğunda ileride 
şair olarak kullanacağı mahlasını peşin verirler imiş... Şehrin kimliğini kazan-
dığı devir, Osmanlı dönemi olmuş. Şehirleşme Osmanlı ile başlamış. Su (şehir 
şebekesi), Osmanlı devrinde şehre getirilmiş. Onun için şehirde Osmanlı 
mirası canlı.

Prizren’deki ortak toplantı, Yunus Emre Enstitüsü Salonunda. Prizren toplan-
tısı, bana en çarpıcı geleni oldu. Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu’nun, 
Maarif Vakfı temsilcisinin de katıldığı toplantıdaki konuşmacıların açıklama-
ları da öyleydi. Musa Kâzım Bey, “Balkanlar’da İslâm ve bir arada yaşamak”-
tan söz ederken, Faruk Uysal, buraya ilk TİKA Başkanı iken Mamuşa içme 
suyu deposunun yapılışı için geldiğini açıklıyordu. Kosova Türk Yazarlar 
Derneği Başkanı İskender Muzbeg, Abdullah Harmancı, Mehmet Tuğrul, 
Mikdat Acemi, Taner Güçlü kısa konuşmalar yaptılar.

Doç. Dr. Rahman Ademi’nin şiiri çok tanıdıktı. O, Bulgar zulmünü anlatıp, 
“Prizren Türküsü”nü okudu:

“Hasan’ı sorarsan otuz yaşında
Süngü ile vurdu Bulgarlar köprü başında
Uyan Hasan uyan bak neler oldu
Prizren Bulgarla doldu.”

Bir kültürel birliktelik değil aynılık bu kadar olurdu. Bu satırları okuyunca 
aklınız Antepli Şahin Bey’e gitmedi mi? Fransız işgaline karşı Antep’i savunan 
Şahin Bey’in Elmacı Köprüsü üstündeki şehadetine yakılan destanın aynısı 
değil mi bu sözler. Yalnız isimler ile özde aynı olan düşman adını değiştirecek-
siniz o kadar…

“Esselamü aleyküm. Türkçe hitap edemediğim için bağışlayın. Boşnakça, 
Torbeşçe konuşacağım. Türkiye’ye gidemedim. Vatanı görmedim” diye söze 
başlayan Miftar Ademi’ye ne demeli? Türkiye’ye “vatan” demesini sıradan 
anlamamak gerekti. Onun köyünden gelip Çanakkale’de savaşanlar olmuştu. 
Onun için şiiri de Türkçe idi. Arada şiirinden bir fotoğraf almak istedim. İzin 
verdi. “Allah u Ekber” diyerek okuduğu şiir, “Ağladı Yaşlı Ana” başlığını taşı-
yordu. İl satırları, “Ağladı yaşlı ana/Seymen İlmen için ağladı” diyor. Anası on 
iki yıl gelecek diye beklemiştir. Nişanlısı da tabi ama savaş çetindir. Son kıs-
mını şöyle bağlar:

Sinan Paşa Camii’nin kubbe 
kasnağına yakın süsleme içindeki 

“Sahibü’l-hayrat Sinan Paşa” 
yazısı okunuyor. Cami içinde 

Prizren, İslâm dini ve peygamberi 
hakkında Türkçe kitaplar 

sergileniyor.
5 Mayıs 2018 Prizren-Kosova
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“Söğüt altında
Düşman kurşunu buldu onu
Yiğitçe ‘Allahu ekber’ dedi
Kurşuna şu türküyü söyledi:

Çanakkale içinde vurdular beni.”

İlmen’e, anasının “Seymen” demesine ne demeli? Seymen, Selçuklu dönemin-
den bu yana kullanılan bir kavram. Ege Bölgesinde Zeybek, Ankara’da 
Seymen, Konya-Sille’de Seymen/Efe denen kavramın ta kendisi. Seymen, 
doğuşta Ahi Yiğit Alayları’ndan olanlara verilen bir ad. Anadolu’yu vatan 
haline getiren bahadırlardan bir bölüğün ismi. Aynı kavramın, yiğit kahra-
man anlamında Prizren’de kullanılıyor olması önemli. Kültür coğrafyası, daha 
doğru tabirle kültürel vatan denilen şey bu işte. Zaten kültürünüzün yaşama-
dığı yer vatan olmaktan da çıkar. Başka seslerin solukların vatanı olur.

“Sofya Radyosu hüzzam renginde”, “Tek tesellim anamın oyalı namaz örtüsü” 
diyen Taner Güçlü’nün hitabı da bitiriciydi:

“Vurgun yemiş bir asil ceylan gibiyim

Şimdi bir Plevne lazım bana

Bir Malazgirt bir Mohaç…”

Prizren toplantısı, minik bir Mehmed Âkif Paneli’ne de sahne oldu. Panel 
vesilesi ile şair, hikâyeci ve yazarlara bir sipariş vermek gerekti. Gezdiğimiz 
Rumeli toprakları, yüz altı yıl önce Balkan Bozgununu yaşamıştı. Bozgun 
Türk tarihinin tek veya en acı olayıydı. Bir bütün elmanın yarısı koptu. Asker 
bozulup çekilince, sivil halk sahipsiz kalmıştı. Katliamlar, göç katarları görü-
lür hale gelmişti.

Halbuki bu durum bir sonuçtu. Zira asıl bozgun, çok önce ruh iklimimizde, 
düşünce dünyamızda başlamıştı. Avrupa özentisi, Avrupa kaynaklı darbelerle 
çöküşe dönüştürülmüştü. Okumuş zümreyi yani millete baş olacak kesimi 
düşmana kaptırmıştık. Aydınların kaybı toprak kaybını davet etmişti.

Arada er oğlu erler çıkıyordu elbet. Balkan Harbi yıllarında Mehmed Âkif ’ten, 
bozgunu durdurmak üzere şiirler yazması istenir. Ona “Millî Şair” unvanı, 

“Esselamüaleyküm. Türkçe hitap 
edemediğim için bağışlayın. 
Boşnakça, Torbeşçe konuşacağım. 
Türkiye’ye gidemedim. Vatanı 
görmedim” diye söze başlayan Miftar 
Ademi’ye ne demeli? Tercümanı yine 
Kosovalı şair Taner Güçlütürk oldu.  
5 Mayıs 2018 Prizren-Kosova
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İstiklal Marşı’ndan çok önce, 1912’de verilir. Artık Âkif, birliğin, İslâm etra-
fında direnişin sesidir.

Sanatın gücü yüksektir. Yahya Kemal, “Bozgunda fetih rüyası gören şair” diye 
anılır. Şimdi bozgunun üstünden yüz altı yıl geçmiştir. Balkan Harpleri, 
Mütareke Dönemi, İstiklal Harbi gerilerde kalmıştır. Artık, fetih ruhunu 
yeniden diriltecek seslere, sözlere ihtiyacımız vardır. Onun için şair, hikâyeci 
sanatçılarımızın, sanatın gücünü, diriliş yolunda kullanmaları gerekmektedir.

Balkanlar, bir Cihan Devleti’nin yıkımını gördü. Göçler yaşadı. Katliamlara 
şahit oldu. Ayrılık ateşlerinde kavruldu. Artık yardımlaşma, barışı koruma, 
birlikte yaşama, yükseliş devridir. Mezar taşlarına işlenen Hilal-Yıldız ile has-
retini öte dünyaya taşıyarak, toprak üstüne kimlik işaretini bırakanların 
çocukları buluşmalı, hasretlik gidermelidir. “Yıkık minarelerle” birlikte sustu-
rulan ezanlar duyulmalıdır. “Can” ekilen Balkan topraklarında taze canların 
dirilme zamanıdır.

İşte siparişin özü bu idi. Îlâ-yı kelimetullah, Kızıl Elma ateşini harlandıracak 
tatlı esintilerin üflenmesi özlemi…

Prizren toplantısından sonra akşam 
Halveti Dergahının ziyaret edileceği 
duyuruldu. İsteyenler gidebilecekti. 
Taşköprü devamında otele yakın olan 
Halveti Tekkesi gibi, başka bir semtte 
Kadiri Tekkesi devam ediyordu. Fazla 
vaktimiz olmayacaktı. En azından 
birini görmek lazımdı. Tatlı bir yağ-
mur eşliğinde gittik tekkeye. 
Kapısında, Halveti Tekkesi levhası 
asılı idi.

Halveti Tenkkesi dönüşü sırasında 
Prizren’de bir Maraş Mahallesi, Maraş 
Camiisi ve Türbesi’nin olduğunu 
söyleyen oldu. Maraş kelimesi, Nazif 
Öztürk’ü heyecanlandırmıştı. Burada 
Dulkadiroğulları’ndan Mehmet Paşa 
Camiisi ve Türbesi vardı. Dönüşte, 

Prizren toplantısı minik bir 
Mehmed Âkif Paneli’ne de sahne 

oldu. Soldan Mustafa Özçelik, 
Prof. Dr. H. Ömer Özden ve Prof. 

Dr. Caner Arabacı. 
5 Mayıs 2018 Prizren-Kosova

Nehir boyundan yukarıya doğru çıkınca 
kıyıdaki türbe, yeni Maraş lokantası sizi 

zaten karşılıyordu.Soldan: Caner 
Arabacı, Mustafa Özçelik, Memiş 

Okuyucu, Nazif Öztürk. 
5 Mayıs 2018 Prizren-Kosova
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bir daha fırsat olmayabilir düşüncesi ile Maraş Mahallesi’ne yürüdük. Nehir 
boyundan yukarıya doğru çıkınca kıyıdaki türbe, yeni Maraş lokantası sizi 
zaten karşılıyordu. Arkamızdan iki Prizrenli genç arasında Memiş Okuyucu 
yetişti. Gençler rehberlik için gelmişlerdi. Camii’nin kemerli bahçe kapısı 
üstünde, “Allahü ekber. Xhamia Maksut Pasha (Marash) 1641” yazısı okunu-
yor. Adres doğru idi. Cami yanında Sadi Tarikatı Tekkesi ile ilgili kitabeler 
konmuştu. Türbe tarafında bir mum yakma feneri duruyordu.

Demek ki, Prizren’e Maraş bölgesinden gelip yerleşen, üstelik bir mahalle 
oluşturan bir nüfus vardı. Onlar burada, cami, tekke, türbe yaptırmışlar bölge 
de “Maraş” adı ile günümüzde anılıyordu.

Balkanlar, sürprizlerle dolu. Onun için bu topraklar “dünü” de yaşayan 
Türkiye. Mevcut Türkçeleri, Türkiye’nin neresinden geldiklerinin tespit aracı-
sı.

Maraş Camiisi kapısında üç dilde Prizren Medresesi’ne kayıt şartları ile ilgili 
ilan asılı idi. Lise düzeyinde eğitim veren Prizren Alaeddin Medresesi, öğren-
ci kaydı için Nisan 2018 tarihli ilanda, dokuzuncu sınıf mezunlarını alacağı-
nı, mezunlarının da Türkiye dahil birçok ülkenin üniversitelerinde okuyabi-
leceğini bildiriyordu.

Gece, vakit ilerliyordu. Maraş Mahallesi keşif faaliyeti şimdilik tamamlanmış-
tı. Artık Nazif Öztürk’e iş çıkmıştı. Prizren’deki Maraşlı Evlad-ı Fatihan’ın 
ortaya çıkarılması gerekti. Dinlenmeye çekilmek gerekti. Otele dönüş yolun-
da, Mustafa Özçelik’le son bir gayret çarşı turu için ayrıldık.

Prizren su ile barışıktı. Yol üzerindeki küçük bir kanala yerleştirilivermiş bir 
küçük çark gece gündüz dönmekle meşguldü. Sinan Paşa Camisi önünden 
çarşı içinden inerek Ak Irmak üstündeki bir köprüden fotoğraflar çekmek 
güzeldi. Yol üzerinde 1878’de kurulan “Prizren Arnavut Birliği” tabelası dik-
kat çekici idi.

1878 tarihi ve Arnavut Birliği adı, Balkanlar’daki Osmanlı birlikteliği ve İslâm 
Medeniyeti varlığını parçalama çalışmalarının azdırılmaya başlandığı döneme 
denk gelmektedir. Katoliklerin koruyucusu iddiasıyla, bu coğrafyaya konso-
losluklar açan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, irili-ufaklı, ruhsatlı-ruh-
satsız çok sayıda kilise, mektepler yaptırıp, finanse ederek, büyük para yar-
dımları yaparak, yayınları çoğaltarak Arnavut ırkçılığını geliştirmeye çalışır.

Prizren gecesi



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN 40. YILINDA EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI74

Mamuşa

Gezi programında da yoktu. Bu bize bir Fahri Tuna sürprizi idi. Mamuşalı iki 
genç geldi. Prizren’e sadece on yedi kilometre uzaklıktaki yüzde doksan sekizi 
Türk olan kasabaya yöneldik. Tamamıyla Türkçe konuşulan, batı Balkanlar’daki 
“son kale” idi Mamuşa. Prizren’e bağlı bir belediyelikti. Belediye başkanı, 
memurları, okulları, sağlık ocağı çalışanları Türk’tü. Türkçe konuşuluyordu.

Mamuşa’da ilk karşılaştığımız tabela “Mamuşa İVİT Evi” oldu. Üstünde Türk 
Bayrağı, NATO, Mosova Bayrakları bulunan tabela, burada “İrtibat ve İzleme 
Timi Evi”nin (İVİT) bulunduğunu gösteriyor. NATO irtibatlı olarak 
Mehmetçiğin görev yaptığı, tercümanlar dahil genelde sekiz on personelin 
bulunduğu bir sembolik birim. Kosova Türk Temsil Heyeti’ne bağlı birimin 
Mamuşa’da diğer yerlerden önce kurulması anlamlı da. Bundan sonra, beledi-
yeliğin girişi olan yüksek “Mamuşa Belediyesi’ne Hoşgeldiniz” ayaklı tabelası 
yolcuları karşılıyor. Bütün araçlar bu tabelanın altından geçiyor. Birincisi 
Türkçe, diğerleri Arnavutça ve İngilizce olmak üzere üç dilde yazılan tabela-
nın, bir tarafında Kosova Bayrağı, diğer tarafında 2005’te kurulan Mamuşa 
Belediyesi’nin amblemi var.

Mamuşalı Nihat Usta ve Resmiye Hanım’ın evlerine vardık. Geniş bir avlu 
içinde traktör ve otomobillerin bulunduğu bir mekandı. Fahri Tuna, ailenin 
bir ferdi gibi sevgi ve ilgi görüyordu. Yemek de onun için hazırlanmış. Ama, 
zorunlu gecikme olunca da iptal edilmemişti. Mutlaka görecekler, hasret gide-
receklerdi. Çorba da kıvamı nefis olan etli fasulye de nefisti. Buraya acıkmış 
gelmek gerekti. Artık, kırmamak için geç de olsa aşlarından tattık. Çaylarını 
içtik. Nihat Bey tamir atölyesi olan biriydi. Çift-çubuk işleri de mesaisine 
ekleniyor olmalıydı. Şalvarlı, başörtülü Resmiye Anne, tam bir Anadolu/
Osmanlı kadını tipini andırıyordu. Aile Türkiye ile içli dışlı idi. Nasıl olma-
sınlar? Gönül bağları, akrabalık, din, kültür, tarih bağları vardı. Evde televiz-
yon açıktı. Türkiye televizyonları seyrediliyordu. Bir ara “Diriliş ‘Ertuğrul’-
Çarşamba 20.00” reklamı geçti. Ailenin dört erkek, bir kız çocuğu var. 
Yanlarında biz orda iken evlatlardan Nafiz ve eşi vardı. Bir de Mamuşa okulu 
Müdürü olan akrabaları Milazım Bey. Biricik kızları Türkiye’de okuyor. Fahri 
Tura, kızımızın eğitimi, yerleşmesi ile meşgul olmuş. Amcalık, hatta babalık 
yapmış. Bağları bu yönden kavi. Kasabada bir “Mamuşa Eğitim Araştırma 

Mamuşalı Nihat Usta ve Resmiye 
Hanım’ın evi. Yanlarında evlatlardan 

Nafiz ve eşi ile Mamuşa okulu 
müdürü olan akrabaları Milazım Bey. 

5 Mayıs 2018 Mamuşa-Prizren



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN 40. YILINDA EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI 75

Derneği” var. Gençleri okumaya yazmaya teşvik eden derneğin yayın faaliye-
ti de eksik değilmiş. Bir giriş kapısı ile bir de çıkış kapısı arasında, sınırları 
belli belediye içinde özgün yapıyı nasıl koruduklarını da izah ettiler. Zira 
kapılar dışında Türkçe dışı diller konuşulurken içeride Türkçe’nin onca badi-
reye rağmen korunuyor olması, bir duyarlılığın eseri idi. Halkta, bir şuur 
gelişmişti. Yer, arsa çok pahalı idi. Mamuşalılar, yabancıya yer satmıyordu. 
Onun için bütünlüklerini koruyabilmişlerdi.

Mamuşa, Kültür Kervanı gezisi boyunca unutamayacağımız bir ziyaret yeri 
oldu. Kültür gezilerinde buranın mutlaka programa alınması gerek. 
Konuşulacak çok derdimiz var. Ama bizim artık dönmemiz gerek. İzin isteyip 
ayrıldık. Mamuşa’dan ayrılmak zor. Adım başı bir yerlere takıldık.

Milazim Bey’in müdürü olduğu, “Kosova Cumhuriyeti Anadolu İlk ve Orta 
Alt Öğretim Okulu”, Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanı tarafından açılmış.

Kasabanın sembolü Saat Kulesi tamirde. Tamir levhasında Mamuşa Camii 
Külliyesi restoresi ile ilgili tabelada, iki devletin bayrakları altında, Kosova 
Cumhuriyeti Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kosova İslâm Birliği ara-
sında Türkiye’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü var. Yapılacak iş şöyle tanımlan-
mış: “Saat Kulesi’nin Restorasyonu, Sosyal Bina’nın, Çevre Duvarın, 
Şadırvanın ve Çeşmenin Rekonstrüksiyonu –Mamuşa Camii Külliyesi-” 
yazılı.

Mamuşa sokaklarından geçerken görebildiğimiz kadarıyla, cadde-sokak adla-
rını okumaya çalıştık: Saat Kulesi Sokak, Paşa Caddesi… gibi bütün cadde 
sokak adları Türkçe.

“Kosova Cumhuriyeti Mamuşa Belediyesi Aile Sağlık Merkezi”, “Mamuşa 
Belediyesi” adı da öyle. İlk ve iri harflerle yazılı olan isim Türkçe. Mamuşa 
Belediyesi.

Kasabada bir Çanakkale Şehitlik Anıtı var. Anıt yanında göndere çekili duran 
bir Ay-Yıldızlı Bayrak duruyor. İlerisinde üstünde “Mehmetçik Çeşmesi 
2009” yazısı bulunan bir çeşme inşa edilmiş. Yanındaki Keçiören Belediyesi 
ismi, Mamuşa’ya ilgi duyan kardeş şehri açıklar mahiyette.

Mamuşa Mezarlığı’nın giriş kapısının iki kanadını da Ay-Yıldız ile lale sem-
bolleri süslüyor.

Yol üzerinde, “Mamuşa Atatürk Lisesi” giriş kapısı mutlaka dikkatleri üstüne 
çekiyor. Ana girişte, Türk ve Kosova bayrakları altından geçerek okul bahçe-
sine ve liseye ana binasına ulaşıyorsunuz. Lise girişi yanındaki tabelada:“Ma-
muşa Lisesi’nin donanımı ve ek kat inşaatı Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirilmiştir 2016” açıklaması var. 
İlk bakışta Mamuşa’nın bütün birimlerinde Türkiye’den bir kurumla irtibat 
kurulduğunu belirtmek mümkün. Atasözümüz, “Bir elin nesi var”, demiyor 
mu idi.

Mamuşa çıkışında kale şekli verilen çıkış kapısının giriş tarafında Türkçe 
“Hoş Geldiniz” yazılı.

Arnavutluk-İşkodra

Bizim açımızdan gönül coğrafyası olan Balkanlar, şimdi bir bütün değil. 
Paramparça... Prizren’den sonra iki gümrüğü, tek gümrük gibi geçtik. 



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN 40. YILINDA EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI76

Arnavutluk, Kosova’yı ayrı gayrı görmediğini, uygulamada vurgulamış oluyor. 
İleride Arnavut nüfusun çokluğunu da düşünerek birleşmeyi kuruyor olmalı.

Bayrağındaki çift başlı siyah kartal, Arnavutluk’un “Kartallar Ülkesi” (Şiponya) 
anlamını vurguluyor. Çift baş, doğu ve batının hakimi olma idealinin de bir 
yansıması. Bu yansımanın Kosova’ya uzanması normal değil mi?

Ah İşkodra

Arnavutluk’ta tek durağımız İşkodra. İşkodra’nın insanı çarpan bir coğrafyası 
var. Bir tarafta suyu bol nehirler ve düzlük, hemen yanında yalçın dağlar. 
Akşam sonu geldiğimiz şehir, insana büyülü bir etkiyi yaşatıyor. Yüz bin civa-
rında bir nüfus yaşıyor. Bunun da yüzde altmışı Müslüman, yüzde kırkı 
Hristiyan’dır (Katolik Arnavut). Rengeler zaman zaman değişiyor. Mesela 
İşkodra, Fatih devrinde 1470’lerde Osmanlı ordusu tarafından Venediklilerden 
fethedildiği zaman nüfusun tamamı Hristiyan’dır. 1500’lerin sonlarına gelin-
diğinde, buraya yerleşen Müslüman Türklerle birlikte nüfusun yüzde yetmişi 
İslâm olmuştur. Arnavutların çoğunluğu İslâm olmayı tercih eder. Daha son-
raları da içlerinden çok önemli devlet, ilim, kültür adamları çıkar. Ortak 
noktalar isimlerde de öne çıkar. İşkodra ile Üsküdar’ın Latince adı, Scutari’dir. 
Osmanlılar burada ismi İşkodra olarak benimserken; Arnavutlar da İşkodra’ya, 
“Bizim Üsküdar’ımız” demeyi tercih ederler. İşkodra, Fatih devrinde, Kızıl 
Elma’nın dayanağı olur. Zira bugünkü Arnavutluk’un en kuzeyinde olan 
şehir, o zaman kısa süre içinde İtalya’daki Otranto’ya sıçrama yeri olmuştur.

Akşam yemeği yalçın bir tepede. Ayakları boşluğu döğen şaha kalkmış atları 
tepeye, çektikleri arabanın arka kısmı raptediyor. Tarihi İşkodra Kalesi karşı-
sındaki lokanta, doyumsuz bir seyirlik ortama sahip. Kapı üstünde “İliria” 
kelimesi köklerle ilgili duyarlılığın işyerine yansıması. Eski adı Arbır, İlirolan 
memleketin dili de Latin ağırlıklı.

İşkodra’nın güzelliği, fettan kadınların öldürücü ihanetlerinin de hatırla-
tıcısı gibi…

Şehirleri, insan gören anlayış, ne kadar haklıdır. Nedense İşkodra deyince 
aklıma, önce Hasan Rıza Paşa ile Esat Toptani geliyor. İki zıt karakter. Biri 
göklerde, diğeri hıyanet çukurunda iki sembol onlar… Zihin dünyamız 
öğrenmeyi, her halde zıtlarla kolaylaştırıyor.

Akşam yemeği yalçın bir tepede. 
Ayakları boşluğu döğen şaha 

kalkmış atları tepeye, çektikleri 
arabanın arka kısmı raptediyor.     

6 Mayıs 2018 İşkodra-Arnavutluk
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Hepi topu beş yüz bin nüfusa, yedekleri ile birlikte otuz yedi bin askere sahip 
olan Karadağ, Osmanlı Devleti’ne karşı ilk savaş açan ülke olmuştu. 8 Ekim 
1912’deki harp ilanı, adeta Balkanlar’da zaten hazırlanmış olan cehennemi 
ortamın fünyesini çekmişti. Balkan Harplerinin, Karadağ Prensliği ile aramız-
daki savaş konusu bu şehirdi: İşkodra. Yaşlı kral Nikola, İşkodra’yı alarak 
büyümek, açılmak istiyordu. Bütün gücüyle de kuşattı. Başka yerde varlığı 
yoktu. Olamazdı da. Neyi varsa İşkodra kuşatmasına onları seferber ederek 
yüklenmişti. Ama bir türlü kaleyi ele geçirip İşkodra’yı alamıyordu. Çünkü 
şehri Hasan Rıza Paşa savunuyordu. Balkanlar’daki yangına, aradaki mesafe-
nin getirdiği yoksunluğa, hemen yanındaki ikinci adam olan Esat Toptani’nin 
içten ikili tutumuna rağmen. Canını dişine takmış, savunması istenilen kale-
yi vermiyordu.

Karadağ, İşkodra’dan önceki kale olarak, Hasan Rıza engelinin aşılması gerek-
tiğini anlamıştı. “Osmanlı Devleti, harbi bitirdi, yenildi. Anlaşma yaptı. Sen 
de savunmayı bırak”; denildiğinde de o, bırakmadı. Savunma işinin, vatana 
göz dikenlerin tebliği ile değil; Padişahın bizzat verdiği emirle sona erebilece-
ğini düşünüyordu. Öyle de yaptı. Ama “fettan, oynak” ihanet yanı başınday-
dı. Jön Türklerden, üstelik İttihat ve Terakki milletvekili olan Esat, güya şehri 
savunmak için Hasan Rıza yanındaydı. Ama Karadağ, kendisine Arnavutluk 
kralı olma “yemi”ni vermişti. İşkodra’yı teslim ederse, krallığını destekleye-
cekti. Çünkü Nikola’nın ardında İtalya’dan Rusya’ya kadar hanedanların 
desteği vardı. Gizlice anlaştılar. Sonrası malum. Hasan Rıza Paşa, yardımcısı 
Esat Toptani’nin evinden çıkarken üç kişi tarafından,30 Ocak 1913 gecesi 
çapraz kurşun yağmuruna tutulur. Suikast, öldürücüdür. Ama Hasan Rıza, 
yanındakilere İşkodra’nın her şeye rağmen savunulması gerektiğini tembihle-
meden gözlerini kapamaz. Şehit olduğunda, mir-livalığa terfi ettirildiğinden 
haberdar değildir. Zaten o, şehit olarak rütbelerin en yücesini almıştır. 
Cenazesine İşkodralıların büyük bir çoğunluk ve heyecanla katılması, 
Kastamonulu Hasan Rıza ile Balkan Müslümanlarının yürekten kaynaşması-
nın, ortak düşmana karşı birlikteliklerinin, gönül bağlarının işareti olur. Artık 
Hasan Rıza “engeli” ortadan kaldırılınca, yetkiler Esat Toptani eline geçmiştir. 
Taraftarları ile birlikte bir süre sonra, silahlarını teslim etmeden, kaleyi 13 
Nisan 1913’de Karadağ’a terk eder. Makam hırsı ve ırkçılığın getirdiği aşağılık 
örneklerin, belki en acılarından birisidir Toptani’nin yaptığı. İşkodra’yı kay-
bettiği gibi, krallığı da kazanamaz. Ama olanlar olur. Karadağ ordusunun ağır 
bombardımanının düşüremediği İşkodra, ihanet ateşi ile yakılır. Sonra şehir, 
1913’te bir başka parçalama tezgahının eseri olarak yeni kurulan Arnavut 
devletinin sınırları içine dahil edilir.

İşkodra’nın güzelliği, fettan 
kadınların öldürücü ihanetlerinin 
de hatırlatıcısı gibi…
6 Mayıs 2018 İşkodra-Arnavutluk
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Bulgar, Sırp, Yunan gibi Hıristiyan unsurların ırkçılığını anlamak mümkün-
dür. Ama Müslüman Arnavutlarda geliştirilen ırkçılığı, daha yakından kavra-
mak gerekir. Bunun için Avusturya-Macaristan İmparatorluğu az çaba sarf 
etmemiştir. Amaç bellidir. Bosna-Hersek işgali ardından Balkan coğrafyasında 
yayılmak. Üstelik, Rusya etkisindeki Sırbistan ile Adriyatik tarafında Katolik 
İtalya rakipleri durumundadır. Onun için Balkanlarda görevlendirilen 
Avusturya konsolosları takdire değer çalışmalar yapar. Görevlendirildikleri 
bölgenin diline hakim olan konsoloslar, toplumun farklı kesimleri ile iç içe 
olurlar. Katolik ve Müslüman Arnavutlarla iyi irtibat kurup Arnavut ırkçılığı-
nın gelişmesinde göz ardı edilemez bir rolü üstlenirler. Bir taraftan Arnavut 
ırkçılığı geliştirilirken, diğer yandan Osmanlı çıkarlarına zarar verilecek, 
Osmanlı Devleti iç işlerine müdahale edilecek, otoritesini sarsacak faaliyetler 
desteklenecektir. Katolik Arnavutlar için okullar açılacak, Arnavut milliyetçi-
liğini köpürten yayınlar artırılacak, diğer taraftan da Müslüman Arnavutlar 
içinde dini duyguları zayıflatan sekülerleştirme çalışmaları yapılacaktır. Bu bir 
alt yapı hazırlama çabasıdır. 1878’deki Bosna-Hersek işgaliyle başlayan 
Avusturya gayretlerinin neticesine 1912’den bakılırsa, emeklerinin hiç de boşa 
gitmediği anlaşılacaktır.2

Şimdilerde Hasan Rıza hatırasına Türkiye, İşkodra içindeki bir parka anıt 
dikmiş. O anıt, vatan savunmasının, şerefin nişanesi, Arnavutluk’un Karadağ-
Sırp güçleri karşısında müdafaası için can vermenin modeli durumundadır. 
Arnavutlarla Türklerin kader birliğinin sembolü olan anıtı ziyaret etmek 
gerekti. İşkodra Yunus Emre Enstitüsü’ndeki toplantıya giderken, Enstitü’de 
görevli İbrahim Bey’den rica ederek bir koşu anıtı görüp geçtik. Bağrında, 
Arnavutluk ve Türk Bayrağı altındaki iki dilli kuru ifade, çok şeyi sırlamış 
gibidir: “Arnavutlar ve Arnavutluk, İşkodra’daki ordularımızın komutanı kah-
raman ve sadık asker eski toprak savaşçı Hasan Rıza Paşa’yı saygı ile anar”.

Enstitü’deki karma toplantıda, bir Çanakkale şiiri, beni aldı götürdü. Bu top-
raklarda, ne de çok Çanakkale’de savaşan varmış meğer. Genç bir Arnavut 
şairin şiiri, “Bizimdir Çanakkale” başlığını taşıyor. Çanakkale, Müslüman 
Arnavut’un, Çanakkale Boşnak’ın, yani Çanakkale Bütün Türklerin. Haçlı 
saldırısına karşı İslâm’ın en önemli direnç noktası olan İstanbul’un savunul-
duğu kapı Çanakkale. Demek Balkanlarda gönlü kardeşleri ile birlikte çar-
panlar, Çanakkale ile oturup Çanakkale ile kalkmışlardı. Yüz üç yıl öncesinin 
savunma harbi hâlâ yüreklerde yer tutmasa, toplantıda birlikte öldüğümüz 
Çanakkale’nin hatırası yâd edilir miydi? “Sultanın askerlerini” “gül kokulu” 
gören Arnavut şairin bazı dizeleri şöyle:

“Çanakkale içinde
Trompet çalar
Türk kardeşleriyle birlikte
Arnavutlar da var.”
“Ayaklan ey ana ey Malit
Canlı ol cesur oğlanların
Çanakkale’yi savunur.”

2 8Bkz. Said Olgun, “Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Konsoloslarının Arnavutluk Coğrafyasındaki 
‘Muzır Faaliyetlerine’ Bazı Örnekler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. X, S. 50, Haziran 
2017, s. 245-255.
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İşkodra’nın yeni yüzünde konakladık-
tan sonra, kale dibindeki tarihi 
İşkodra’ya gittik. Bir otobüsün ancak 
geçebileceği sokaklardan geçtikten sonra 
durduğumuz yere yakın tarihi kalıntıları 
gördük. “Tarihi kalıntı”, çünkü 
İşkodra’daki yirmi caminin on dokuzu 
Enver Hoca’nın komünist yönetimi 
devrinde yerle bir edilir. Geriye yalnız 
Kurşunlu Camii kalır. Onun da minare-
si dibine kadar yıkılır. Dedesi müderris olan Enver Hoca (1908-1985), 
Osmanlı mirasını, İslâmî kimliği yok etmeye azimlidir. Bu arada Hıristiyan 
Arnavutların nüfus içinde oranı artar. İslâm’ı silme çabası kim adınadır? Bunu 
sormaya gerek yok. Aynı yıllar Türkiye’de camiler satılıp, ahıra çevrilip kapa-
tılmıyor muydu?

“Şiptar (Arnavut) inadı” değil, burada devreye giren. Hıristiyan Medeniyeti’nin, 
“aletler” eliyle İslâm varlığını temizleme ameliyesidir. Aletlerin adının Enver 
“Hoca”, Kral Zogu olmasının ne ehemmiyeti var. Önemli olan bunların ne 
yaptıkları, hangi işe yaradıkları değil mi? 1967’de dünyanın ilk ateist devletini 
kuran artık din diye bir şeyin kalmadığını resmen açıklatan Hoca’nın en 
büyük düşmanı camilerdir. Arnavutluk’un tümündeki camiler bu nasipsiz 
elinden yıkım nasibini alır. Minareli haliyle tek Ethem Bey Camisi kalır. O da 
müze olduğu için.

Yalnız zulüm ebedi değildir. Enver Hoca, ölür. Komünizmin bu İslâm coğraf-
yasındaki en ceberrut kalesi çökmüş olur. Ardından öldü, denilen din yeniden 
uyanmaya başlar. Birinci Dünya Harbi yıllarında yasaklanan başörtüsüne 
karşı direnişin merkezi olan İşkodra, değerlere yeniden sahiplenmenin de 
merkezi olur. Zaten Arnavutluk’un az da olsa var olan din adamlarının çoğu 
İşkodra kökenlidir. İşkodra Kurşunlu Camii, içine konan bir panodaki fotoğ-
raf, caminin nasıl bir hasret ve coşku ile 16 Kasım 1990’da açıldığını göster-
mektedir. Yer gök insan olur, Kurşunlu Camii etrafında toplanır. Cami yeni-
den gerçek hüviyetine kavuşur. Bu durum, İşkodra’nın sanki yeniden “ba’sü 
ba’de’l-mevti” gibidir. Ağır bedel ödenmiştir. Dirilme zamanıdır.

Buşatlı Mehmet Paşa’nın hayır eseri olan Kurşunlu Camii’nin açılışına katılan 
binlerce Müslümana Cuma Namazını, Arnavutluk Diyanet Reisi Hafız Sabri 
Koçi kıldırır3. Tabi bu gelişme başka gelişmeleri de getirir. Türkiye’deki vakıf 
ve belediyelerin desteğiyle Arnavutluk’un en büyük medresesi İşkodra’da açı-
lır. TİKA, başta Kurşunlu Camii olmak üzere İslâm eserlerini onarmaya gay-
ret eder.

Kurşunlu Camii’nin üzerinde bir tamir kitabesi duruyor. Üzerindeki dört 
satırda cami hakkında bilgi verilir:

“Sahibü’l-hayra fi’l-hayrat Mehmed Paşa
Bina eylediği cami-i şerifin tarihi sene 1187
Cami-i şerifin mütevellisi Hacı Mahmud
…tamirin tarihi sene 1280”.

3 9Bkz. Mehmet Ali Debre, “İşkodra neyimiz olur?”, Dünya Bülteni, 16 Temmuz 2017, http://
timebalkan.com/iskodra-neyimiz-olur/, 21.06.2018.

Bu topraklarda, ne de çok 
Çanakkale’de savaşan varmış 
meğer. Genç bir Arnavut şair 
(Ömer Fuçia)’in şiiri, “Bizimdir 
Çanakkale” başlığını taşıyor. 
Yunus Emre Enstitüsü.
 6 Mayıs 2018 İşkodra-Arnavutluk
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Kurşunlu Camii, geniş bir yeşilliğin içinde, mavi göklere yükselen minaresi 
budanmış vaziyette durmaktadır.

Karadağ

Karadağ’ın ilk dikkat çeken yönü coğrafyası. Yemyeşil dağları, bitkileri ve 
yolu. Mevcut yer şekilleri, ülke yebir dönem ad olmuş: “Dağlık Karadağ”. 
Dağlar, bizim dağlar gibi. Bitki örtüsü de öyle, hepsi tanıdık.

Karadağ’ın coğrafya, yol, tembellik özeliklerine artık katliamcılarını da ekle-
mek gerekiyor.

Aslında bu özellikler, insan öne çıkarılarak, teke indirilebilir. İnsan unsurunu, 
doğal yapının âdemoğlu karakterine etkisi ile irtibata geçirmek uygun olacak-
tır.

Sırp ordusunu, lider konumunda yöneterek katliamları gerçekleştiren Radovan 
Karadziç ile, Slobodan Miloseviç’in aslen Karadağlı. Katliamcıların Karadağlı 
kökenliliği düşündürücü. Milosoviç, Karadağ’ın Savnik bölgesinde doğmuş. 
Bosna Sırp Cumhuriyeti’nin başkanı, 1996 yılına kadar silahlı kuvvetler baş-
komutanı ve devlet başkanı olarak görev yapmış bir kasap. Nedense, Sırp 
ordusunun iyi savaşçıları, Karadağ Hıristiyanları’ndan çıkıyor.

Yalnız tembelliğin, turizme yararının büyük olduğu bir vakıa. Hiç olmazsa, 
bozulmamış bir coğrafya günümüze gelebilmiş. Ulu zeytin ağaçlarının bulun-
duğu bahçeler yanından geçiyoruz. Hırvatça ve İngilizce “Eski Şehir Bar” 
levhası ile ilk defa aralarda Adriyatik denizini görerek yol alıyoruz. Sürat 
eksikliğini, doğa güzelliği telafi ediyor.

Bosna-Hersek

Bir ülkede yönetimin nasıl olmaması gerektiği sorulsa, bu garip soruya her 
halde Bosna-Hersek Devleti’ne bakarak cevap verilebilir. Burada Boşnakça, 
Hırvatça, Sırpça gibi üç dil; Boşnaklar-Hırvatlar ve Sırplar gibi üç halk öne 
çıkıyor. Bu gayet normal bir durum. Büyük devlet bakiyesi olan toplumlarda 
farklı grup, kültür, dil, din bulunur. Fakat burada devlet, işlevini yerine getir-
memek üzere kurgulanmış bulunuyor. İki buçuk milyon nüfusa sahip ülkede 
bu nüfusa göre kaç milletvekili, kaç başbakan, kaç cumhurbaşkanı bulunu-
yor? Soru anormalliği vurgulamak için. Federasyon olan yönetimde, devletin 

İşkodra’daki yirmi caminin on 
dokuzu Enver Hoca’nın komünist 

yönetimi devrinde yerle bir edilir. 
Geriye yalnız Kurşunlu Camii kalır. 

Onun da minaresi dibine kadar yıkılır. 
Kurşunlu Camii, geniş bir yeşilliğin 

içinde, mavi göklere yükselen 
minaresi budanmış vaziyette 

durmaktadır. Ayaktakiler (soldan 
sağa): Maksut Yiğitbaş, Fahri Tuna, 
Cihat Zafer, D. Mehmet Doğan, M. 
Hanifi İspirli, M. Enes Kala, Mücahit 

Koca, Mehmet Tuğrul, Mustafa 
Özçelik, A. Fatih Gökdağ, İ. Ulvi 

Yavuz, Necip Tosun, Memiş 
Okuyucu, Cemal Şakar, Müslüman 

iki İşkodralı, Özcan Derviş. Oturanlar: 
Rahman Ademi, Faruk Uysal, 

Abdullah Harmancı, İsmail Bozkurt, 
Mehmet Kurtoğlu, Nazım Payam.
7 Mayıs 2018 İşkodra-Arnavutluk
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tepesinde bir yüksek temsilci bulunuyor. Yüksek temsilci, meclisin yaptığı 
kanun da dahil veto hakkına sahip. Başbakanlar, devlet başkanın üstünde olan 
Yüksek Temsilciyi toplum seçmiyor. Uluslararası toplum tarafından atanıyor. 
Günümüzdeki Yüksek Temsilci Avusturyalı. Dayton Anlaşmasının uygulanan 
yüzü böyle. Aslında mevcut durum, tam bir manda idaresi demek.

Ülkenin orta ve batı kesimi Müslümanların çoğunlukla yaşadığı yerler. 
Eskiden Doğu Bosna, Drina tarafı en çok Müslümanın yaşadığı yerdir. Fakat 
1878’de Bosna Osmanlı birliğinden koparıldıktan sonra Müslümanların bir 
kısmı taşınır. Geriye kalanlar da katliama uğrar. Birçok yerde olduğu gibi 
Osmanlı eserleri, Osmanlıca yazılı mezar taşları bile yok edilir.

Bosna–Hersek’in sınırları da yönetimi gibi. Adriyatik kıyısında 13.812 kilo-
metre karelik küçücük Karadağ’ın 51.197 kilometre karelik Bosna’nın daracık 
bir çıkışı var.

Bosna’nın çok başlı, manda altındaki yönetimi içinde dini otoriteyi Diyanet 
İdaresi temsil ediyor. Ama ona da Türkiye’deki 15 Temmuz darbe teşebbüsü-
nün aletleri sirayet etmiş. Rahman Ademi’nin kanaati düşündürücü. O, 
Balkan toplumlarının yönetici olamayacağı, ancak yönetilebileceği kanaatin-
de. Amele, rençper, usta olunabilir ama, idareci olmak başka bir şey. Onun 
için bölgede ya AB veya Türkiye olacak. Değilse kaos olur, Sırp katliamı türü 
boğazlama çabaları depreşir.

Poçitel

Mostar yolunda ilk durağımız şirin bir kasaba: Poçitel. “Kalesi, kulesi, mina-
resi” olan bir yer. Çatıları kiremit yerine düz, yassı taşlarla kaplanan bu güzel 
beldenin tarihi, o kadar şirin değil.

Osmanlı ayrıldıktan sonra 1878’den itibaren Avusturya tahakkümüne uğra-
mış. 1941’de İtalya işgal etmiş. Sonra Partizanlar’ın eline geçmiş. 1991’den 
itibaren hepsinin üstüne tuz-biber eken bir dram yaşanmış. Bu yıllar, yerleşim 
yerinin en önemli eseri durumundaki minareli camisi saldırıya uğramış. 
1470’lerden bu yana İslâm’ı benimseyen, Boşnak Müslümanlar’ın yaşadığı 
belde saldırıya uğramış.

Parke taş döşeli kale yolunda, küçük plastik kaplara konmuş çilek, kiraz, 
ceviz, değişik şerbetler vb. yiyecekleri bir Avro veya Bosna’nın millî para biri-
miyle iki Kayme (KM) gibi fiyata satıp geçimliğini temin etmek isteyen sokak 

Poçitel. “Kalesi, kulesi, minaresi” 
olan bir yer. Çatıları kiremit yerine 
düz, yassı taşlarla kaplanan bu güzel 
beldenin tarihi, o kadar şirin değil. 
Hacı Ali Camii, bölgenin sembolü 
durumunda. 1993’te kubbe ve 
minaresi topa tutularak yıkılmış. 
Bosna-Hersek Federasyonu 
tarafından finanse edilerek 2002 
yılında restore edilmiş. Caminin giriş 
kapısında bağrında kimlik plakası 
asılı bir genç namaz kılmak için 
gelenlerden ücret almıyor.               
8 Mayıs 2018 Poçitel-Bosna-Hersek
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satıcıları bulunuyor. Satıcıların 
çoğunluğu kadın.

Hacı Ali Camiisi, bölgenin sembo-
lü durumunda. 1563 yılında yaptı-
rılmış. Sonra 17. Yüzyılda Şişman 
İbrahim Paşa tamir ettirdiği için 
onun arıyla anılmış. 1993’te kubbe 
ve minaresi topa tutularak yıkıl-
mış. Bosna-Hersek Federasyonu 
tarafından finanse edilerek 2002 
yılında restore edilmiş. Caminin 
giriş kapısında bağrında kimlik 
plakası asılı bir genç oturuyor. 
Görevi camiyi ziyaret etmek iste-
yenlere belli bir ücret karşılığında 
fiş kesmek. Yalnız, namaz kılmak 
için gelenlerden ücret almıyor.

Cami içinde 1993’teki bombardı-
manın, camiyi ne hale koyduğunu 

gösteren fotoğraflar çerçevelenerek asılmış. Kubbesi ortasından göçürülen 
caminin, minaresinin de kasten yıkıldığı fotoğraf ziyaretçiler için konulmuş. 
Ayrıca cami içine Hz. Adem’den İslâm Peygamberi’ne kadar ki resulleri gös-
teren, bir peygamberler ağacı tablosu da asılmış.

Hırvat saldırılarının devam ettiği 1990’lı yıllar, rahmetli Recep Vidin buraya 
gelip çekim yapmak istemiş. Yanında da Rahman Ademi vardır. Onlara yerli 
halktan birisi, “Burayı acele terk edin sizi tutuklamak istiyorlar” diye bilgi 
vermiş. Rahman Ademi, Vidin ile birlikte yaşadıkları hatırayı anlatmıştı. 
Recep Vidin, bu arada ırmaktan abdest almıştır. Yalnız pasaportunu düşürdü-
ğünden ayrıldıktan sonra haberi olur. Döndüklerinde halktan birisini elinde 
pasaport, açıklıkta seslenerek pasaport sahibini ararken bulurlar. Hatıraların 
buğusu farklı.

Poçitel, 1990’lı yıllardaki savaşın yaralarını sarmış gözüküyor. Hayat devam 
ediyor. İnsanlar, sürekli silah tutar vaziyette elbette ki kalamaz. Saban tutan 
elin kılıç tutan ele galebe çaldığı gibi, geçimliğin sağlanması gerek. Yalnız öyle 
yaralar var ki onların kapanması mümkün gözükmüyor.

Poçitelli gazilerden Adem, savaştan sonra geçimliğini kazanmak üzere bir 
kahve açmış. Asmalı kahvesinin yanındaki, kaleyi fon olarak kullanan tabela-
da “Ademin Yeri” yazıyor. Zamanla kahvesi büyümüş ki alt tarafta da insan-
ları ağırlayabileceği bahçesi var.

Gazi Adem, ten renginde de olsa protez olduğu ilk bakışta anlaşılan kolu ile 
kahvesini işletmeye devam ediyor. Elemanları da var tabi. Kolunu alıp götü-
ren savaşın gerisinde bir buruk tebessüm kalmış gibi. Asırlarca birlikte, yan 
yana yaşayan Hırvat ve Sırpların, aslında kendilerinden ayırt edilemeyecek 
hale gelen Müslümanlar üzerine o kadar şiddetli saldırmaları, Balkanlar’daki 
İslâm varlık ve izini silmede gösterdikleri vahşet, insanları uyandırmış. 
Buralarda doğup büyümüş insanların adları, mensubiyetleri farklı olduğu izin 
yer yüzünden kazınmak istenmesi, direncin yüksek olmasını tetiklemiş.

Gazi Adem, ten renginde de olsa 
protez olduğu ilk bakışta         

anlaşılan kolu ile kahvesini      
işletmeye devam ediyor.

8 Mayıs 2018 Poçitel-Bosna-Hersek
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Bundan sonra, çok daha önemli, doğa harikası bir yer var önümüzde. Su ile 
yeşilliğin kayalıklar arasından doğan Buna ırmağı ile cilveleştiği bir tarihi yer 
orası: Blagay Tekkesi.

Tekke, Buna Nehri’nin doğduğu yalçın kayalığın dibinde kurulmuş.

Mostar, Hilal İle Haçın Yarıştığı Yer

Mostar denince, “mermerlerin nabzında atan tekbir” akla geliyor. Bu toprak-
lardaki İslâm varlığını kazıma çalışmalarının hızlı sonuç alamaması ondan. 
Taşına, toprağına işleyen bir değer var. Şehit, gazi kan ve canları ile hal hamur 
olmuş bu topraklar. Âkif ’in Balkan Dağları’nın otlarını, dedelerimizin saçla-
rına benzetmesi sebepsiz değil.

Mostar Köprüsü için Avrupalıların buluşu, “Gökten yere inen hilal”dir. 
Köprünün zaman zaman coşkun akan nehir üstünde çizdiği, iki ucu kıyılarda 
yere değen yüksek kavisi için bu kavramı kullanmaları anlamlı. Onlar, işin 
halka hizmet boyutunda değiller. Köprünün iki yakasındaki insanların hayat-
larının kolaylaştırılması da umurlarında değil. Hilal ile yarışlarını daha doğ-
rusu hesaplaşmalarını sürdürmek fikrindeler. Keşke yarış, insani boyutta sür-
dürülse idi. Ama öyle değil. Mostar’daki köprüyü, önce topa tutarak yıkmış-
lardı. Çünkü Osmanlı köprüsünün yani yerdeki “Hilâl”in varlığı, vazgeçilmez 
şekilde işe yarıyor olsa bile, tahammül edilebilir bir şey değildi.

Bosna-Hersek Müslümanları için tarihi, ünlü köprünün göstere göstere yıkıl-
ması, dünya çapında bir infialin uyanmasını sağlamıştı. Belki çok ironik 
şekilde bile olsa Bosnalıların, “Osmanlı eserlerinin varlığı, bizi korumaya 
vesile oldu” ifadesi burada öne çıkmaktadır. “İnsancıl” Avrupa’nın, dünya 
üzerinde etkili Hıristiyan Medeniyeti’nin, Sırplar tarafından katledilmesine 
aldırış etmeyenler, tarihi köprünün yıkılmasını görmezden gelemediler. 
Milyonlarca insanın vatanını terk etmek zorunda kalması, on binlerce kadı-
nın kirletilmesi, binlercesinin katledilmesi görmezden gelinmişti. Ama köp-
rünün yıkılması müdahale ortamını oluşturmuştu. Sırpları, Balkanlar’dan 
Müslümanları yok etmeye teşvik edenler bile, tahribatı görmek zorunda kal-
mışlardı.

Türkiye öncülüğünde köprü, yeniden diriltildi. Doksan dokuz paylık köprü-
nün yürüyüş mesafesi, doksan yedi payla da olsa yeniden halk hizmetine 
sunuldu. UNESCO tarafından 2005’te dünya kültür mirası listesine alınan 
köprü, artık görmezden gelinemeyen bir eserdi.

Mostar Köprüsü için Avrupalıların 
buluşu, “Gökten yere inen hilal”dir. 
Köprünün zaman zaman coşkun 
akan nehir üstünde çizdiği, iki ucu 
kıyılarda yere değen yüksek kavisi 
için bu kavramı kullanmaları anlamlı. 
8 Mayıs 2018 Mostar-Bosna-Hersek
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Fakat “gökten inen hilal”in tekrar canlanması, hasımlık duygularını kudurttu. 
Köprünün karşısındaki tepenin üstüne yüksek bir haç diktiler. Bu haç, şehrin 
görünüşünü değiştirmeye yetmemiş olmalı ki, köprünün yakınındaki yere, 
Mostar’daki bütün eserlerden büyük devasa bir katedral ve çan kulesi diktiler. 
Fransa’nın yaptırdığı bu kilisenin çan kulesi, 107 metre yükseklikte idi. 
Şehrin hangi tarafından bakarsanız görülecek ortada, tepesinde haç bulunan 
bir çan kulesi... Üstelik eser, benzeri kiliseler gibi estetik sahibi de değil.

Mostar’da da diğer Balkan şehirlerinde olduğu gibi elden geldiği kadar 
Osmanlı eserleri eritilmeye çalışılmış. Ama köprü üzerinden suyun yukarı 
tarafına baktığınızda bir çırpıda altı ayrı minareyi sayabiliyorsunuz. Diğer 
taraflarda da minareler var. Minare uçlarında Hilal, bazılarında, Hilal ve 
Yıldız bulunuyor. Cami hazirelerindeki mezar taşlarında olduğu gibi. 
Kimliğini, Ay-Yıldızla ifade eden bir insan unsuru buralarda varlığını sürdü-
rüyor. Fakat haç, bütün hilallerden yüksekte ve görünür halde, şehrin baskın 
sembolü olma iddiasında. Aslında bu iddia, önce zihinlere çöreklenmiş bulu-
nuyor. Aliya İzzetbegoviç’in hatırasından nakledilenler, bu yarış zihniyetinin, 
yakın geçmişine de dikkat çekiyor. Anlatılır ki, Aliya, Yugoslavya ordusunda 
askerken, bir Sırplı asker arkadaşı, “Haç artık hilalden çok yüksek. Hilâl, 
haçın seviyesine yetişemez” der. Zira dikilen haçlar, manzarayı değiştirmeye 
başlamıştır. Aliya, fanatik asker arkadaşına hemen cevap vermez. Akşam olun-
ca gökyüzünde beklediği işaretleri almıştır. Ay parlak ve hilal şeklindedir. 
Arkadaşını çağırır. Ona hilali gösterir. “Hiçbir haç, bu hilalin üstüne çıkamaz” 
der. Sırp asker susmuştur. Cevap verecek takati yoktur. Hilâl sembolü, belir-
gin ve göklerdedir. 107 metre de olsa binlerce kilometrelik yüksekliği erişme-
ye güçleri yetmeyecektir. Sembolünü erişilmezden alanların, gösterişe değil 
sadeliğe, şekli bezemeye değil insan ihtiyaçlarını estetik karşılamaya meyilleri 
bundan olsa gerektir.

Nasuh Ağa Camii’si, 1528/29’larda yapılmış, 1998’de yeniden onarılmış. 
Haziresinde ölüm tarihi 1994 olan, mezar taşlarında Ay-Yıldız bulunan bir 
hayli mezar var. Bu tarih savaşın kurbanlarını hatırlatıyor elbette.

Köprü üzerinden Mostar’a baktığınızda, şehre tarihini hatırlatan birçok mina-
reyi, tarihi eseri bir anda görmek mümkün.

Fransa’nın yaptırdığı bu kilisenin çan 
kulesi, 107 metre yükseklikte. Şehrin 

hangi tarafından bakarsanız 
görülecek ve tepesinde haç bulunan 

bir çan kulesi...Üstelik kule benzeri 
kiliseler gibi estetik sahibi de değil. 

8 Mayıs 2018 Mostar-Bosna-Hersek

Mostar Yunus Emre Enstitüsü, tarihi 
köprünün yanında faaliyete 

geçirilmiş. Avlu içinde bir Osmanlı 
camii ile sohbet mekânı. Soldan: M. 

Hanifi İspirli, Memiş Okuyucu, 
Mehmet Tuğrul, Nazif Öztürk, Bekir 

Sıddık Soysal, Mehmet Sarmış, 
Zafer Kızılca, A. Fatih Gökdağ, 

Mustafa Özçelik, Caner Arabacı, M. 
Enes Kala, İsmail Bozkurt, İ.Ulvi 

Yavuz, Rahman Ademi, Cihat Zafer, 
Maksut Yiğitbaş, Mehmet Sait 

Uluçay, H. Ömer Özden, Mustafa 
Ekici, Necip Tosun, Cemal Şakar, 

Mehmet Kurtoğlu, D. Mehmet 
Doğan, Mostar Yunus Emre 

Enstitüsü Müdürü Yunus Dilber, 
Aykut Ertuğrul, Abdullah Harmancı.                                    

8 Mayıs 2018 Mostar-Bosna-Hersek
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Müze olarak kullanılan bir Osmanlı hamamı, tarihi eserlerden birisi. Yanında 
restoran olarak işlev gören medrese bakiyesi ile yakınındaki kapalı minareli 
cami, Mostar’ın günümüzde Hristiyan kesiminde kalan eserler. Keşke cami de 
kapalı kalacağına bir hayır işinin organize edildiği yer haline getirilebilse idi. 
Yoksullara aş dağıtma merkezi, kitap okuma salonu, çocuk bahçesi olamaz 
mı? Madem cami olarak değerlendirilemiyor, vakıf eser olarak bari kullanıl-
mayarak yıkıma terk edilmesin.

Yeşillikler içinde bir Mostar minaresi. Tepeye dikilen haç gibi, yalnız toplum-
dan ayrı değil. Böyle onlarca kubbeli minare görülüyor. Birisinin şerefesi 
üstündeki cihazlar, baz istasyonu olarak kullanıldığını düşündürüyordu.

Mostar Yunus Emre Enstitüsü, tarihi köprünün yanında faaliyete geçirilmiş. 
Avlu içinde bir Osmanlı camisi ile sohbet mekânı, lavabolar gibi müştemilatı 
da var. Enstitü, başta Türkçe kursları vererek dil öğretimi olmak üzere kültürel 
faaliyetlerde bulunuyor. Kültür Kervanı ekibine salonunu açan enstitü, 
Mostarlı yazar ve şairlerle birlikte hem sergi hem kişisel sunumlar ve bir de 
panele sahne oldu. Yağmur yağarken bahçesindeki ahşap sohbet yerinde çay 
ikramı çok şeye değdi. Dil kültür taşıyıcılığında yeri doldurulamaz bir unsur-
dur. Umulur ki, dil öğrenimi ile kültür ve ticaret ilişkisi canlansın.

Mostar’dan sonra, güzergahımızda son durak var. Son durak; Saraybosna.

Saraybosna

Saraybosna’da ilk uğrak yerimiz şair ve yazarların toplanacağı yer olan Yunus 
Emre Enstitüsü oldu. Sergi malzemelerini omuzlayıp bir kortej oluşturarak 
Başçarşı yakınındaki salona doğru yöneldi. Bosna-Hersek başkentinde, bir 
kültür merkezinin olması takdir edilmesi gereken bir teşebbüs. Kültür ve 
değerler bağının, insan yüreğine yol aldığı bilinir. Gönül birlikteliği, dostluk, 
ticaret, turizm dahil birçok yakın ilişkinin kaynağı olacaktır.

Saraybosna Yunus Emre Türk Kültür Merkezi girişindeki pano, estetik açısın-
dan göz alıcı idi. Yalnız, adı Yunus Emre olan kurumun girişinde, çiniler 
arasındaki resim sağ elinde sigarası ile koltukta oturan Türkiye’nin ilk 

Saraybosna’da ilk uğrak yerimiz 
şair ve yazarların toplanacağı yer 
olan Yunus Emre Enstitüsü oldu. 
Sergi malzemelerini omuzlayıp bir 
kortej oluşturarak Başçarşı 
yakınındaki salona doğru 
yöneldik. 
9 Mayıs 2018 Saraybosna 
Bosna-Hersek
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Reisicumhuru Atatürk idi. Yunus Emre tasviri olsa bilmeyen ziyaretçiler sanki 
daha anlamlı olmaz mıydı? Kurum adı ile bütünleştirme açısından zihinler 
ister istemez üsteki isimle alttaki resmi buluşturacaktır.

Saraybosna şehitliği, mezar taşı ormanı gibi. Çok bedel ödemenin göstergesi 
bu şehitlik. Ortasında da şehitlerin serdarı Aliya İzzetbegoviç’in mezarı var. 
Türkiye’den gelip de o “Bilge” devlet adamını ziyaret etmemek olmazdı.

Şehitler ve serdarları Aliya (kubbeli mekan) ebedi duraklarında.1990’lı yılla-
rın şehitlerinin çevresinde sarıklı, kavuklu Osmanlı mezar taşları var. Bu 
topraklar, dün de bugün de ancak pahalı bedeller ödenerek kimliğini, değer-
lerini koruyabilmiş.

Saraybosna’nın Başçarşı yanındaki ruhu şüphesiz Gazi Hüsrev Bey Vakfı. 
Burası sıradan bir vakıf değil. Muhteşem camisi, medresesi, imareti, çarşısı, 
kütüphanesi, türbesi ile tam bir külliye. Dün de bugün de hayat merkezi 
durumunda.

1537 yılında kurulan medresesi günümüzde kız ve erkek öğrencilerini yetiş-
tirmeye devam ediyor. Yalnız asli medrese binası müze haline getirilmiş, 
yanındaki yer medrese olarak eğitim vermeyi sürdürüyor. Daha önceki gidi-
şimde, medrese öğrencilerin erkek ve kız ayrı kalabalık gruplar halinde çarşı-
dan geçerken görmüştüm. Meğer o gün diploma töreni varmış. Giyimleri 
düzgün, kıyafetleri albenili idi. Medrese mezunlarının çarşı gezmesi eski bir 
adetmiş. Önceleri birlikte tekbir getirerek çarşı dolaşırlarmış. Şimdi sadece 
dolaşıyorlar. Bu gelenek, her halde “Biz varız ve buradayız” demek için olma-
lı. Sırplar, boşuna, “Yeryüzünde İslâm kalkacak olsa Boşnaklar onu yaşar, 
diriltir” demiyorlar.

Saraybosna’nın yeni yüzünde değişik devlet daireleri de var. Postane binası 
önünde Bosna serpuşu ile Erzurumlu Şair M. Hanefi İspirli. Erzurumlu, 
Saraybosnalıdan fark edilebilir mi?

Saraybosna’nın yeni yüzünde 
değişik devlet daireleri de var. 

Postane binası önünde Bosna 
serpuşu ile Erzurumlu Şair M. 

Hanefi İspirli. Erzurumlu, 
Saraybosnalıdan fark edilebilir mi? 

9 Mayıs 2018 Saraybosna 
Bosna-Hersek
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Saraybosna’dan sonra karayolunun sonuna geldik. Zira buradan uçakla 
İstanbul’a dönüş var.

Kültür Kervanı, on günlük yolculukta güzel tanışmalar, dostluklar geliştirdi. 
Görmediğimiz yerleri gördük. Hepsinden önemlisi Balkanlar’da bizim bilme-
diğimiz can yoldaşlarımızın, kültür ikizlerimizin olduğunu, tarihi varlığın 
yaşamaya devam ettiğini öğrenmekti. Bu zorlu coğrafya, kendisine geçmişte 
hizmet edenleri bağrında yaşatmaya devam ediyordu. Her şeye rağmen kim 
ne derse desin Balkanlar’da bir Türkiye vardı.

Kültür, aidiyet belirliyor, kimlik şekillendirmeye devam ediyordu.

Yeni nice Kültür Kervanları’nın bu coğrafyada seyr ü sefere devam etmesi 
dileğiyle. Böylesine bir planlamayı yapıp katılımları sağladıkları için başta 
bilge adam D. Mehmet Doğan olmak üzere TYB Genel Başkanı Musa Kâzım 
Arıcan Bey ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür borcumuz var.

D. Mehmet Doğan ve M. Kâzım Arıcan’ın Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’yı ziyareti. 
4 Mayıs 2018



BALKANLAR SEYAHATİ:
‘‘EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI’’

TÜRKİYE Yazarlar Birliği’nin 40. yılı dolayısıyla 30 Nisan 9 Mayıs tarihleri 
arasında ‘‘Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı’’ gerçekleştirildi. Buna Kültür 
Seferberliği de denebilir. Evlad-ı Fatihan Evlad-ı Anadolu’nun irfanına Kültür 
harekâtıdır bu. Anadolu irfanıyla Balkan Kültürü’ne hasret, özlem, vefa, dost-
luk ve muhabbet yolculuğudur bu kervan. Ülkemizin 40 kültür insanının 
Edirne’den Mostar’a kara yoluyla bir medeniyet yolculuğudur. Ecdadın 
Balkanlar’da ilmek ilmek inşa ettiği şaheserlerine, oradaki bakiyesi olan 
vefakâr evlatlarına gecikmiş, ihmal edilmiş bir yolculuğudur. Ülkemizin güzi-
de 40 yazar, şair, fikir, ilim adamı, gazeteci ve sanatçılarla yapmış olduğu yol 
arkadaşlığıdır.

Kültür Kervanı’nın her bir anı değerli. 40 insanın 40 gün boyunca meşakkat-
leri ve muhabbetleri birlikte yaşayarak icra ettikleri bir seyahatti bu. Yolda 
olma, yolculuk, yol arkadaşlığı, yoldaşlık dostluklar için önemlidir. Bilgelik, 
hikmet ve irfan bir yolculuktur. Bu yolculukta yol önemlidir, yolculuğun 
istikameti önemlidir, kimlerle yolculuk yapıldığı daha önemlidir. 40. yılımız-
da medeniyetimizin yeniden inşası ve ihyası için güzide bir yolculuk icra 
edilmiştir. Bu yolculuğa ‘‘Kervan’’ dedik. Kervan tüm bu yolu, yolculuğu, 
yolun istikametini, yolcuları ve yoldaşları ifade etmektedir. Yolculuğun baş-
langıç noktası Osmanlı mimarisinin zirve medeniyet noktası Selimiye’nin 
şehri Edirne’den Evlad-ı Fatihan’a, zirve medeniyet şehri Mostar’a idi.

Edirne’den başlayan yolculuk yaklaşık 10 gün boyunca 7 ülkeyi ve onlarca 
güzide Osmanlı medeniyet şehirlerini kapsadı. Edirne; Kırcaali, Filibe, 
Gümülcine, Manastır, Edirne, Resne, Gostivar, Kalkandelen, Ohri, Üsküp, 
Prizren, Priştine, Mostar’a ulaşan Kültür Kervanı… Her bir menzil ayrı bir 
güzelliğe ve muhteşemliğe sahip… En çok da Edirne’nin muhteşemliği büyü-
ledi ruhlarımızı. Tüm yolculuğa bir mahcubiyet ile, hüzün ile, acziyet ile 
başlıyoruz. Selimiye’nin muhteşemliği karşısında mahcubiyetimiz ve acziyeti-
miz zirveye ulaşıyor. Ecdadın sanattaki, mimarideki, estetikteki vardığı nok-
tayı böyle izliyoruz. O ne muhteşem bir felsefe, o ne ulvi medeniyet, o ne 
yüce irfan ki Selimiye tek başına bir Cami, mabed değil her bir noktasının 
neden, niçin, nasıl ve ne şekilde inşa edildiği bir sanat harikası ile karşı karşı-
yayız. İmanın ve inancın sanata, estetiğe, felsefeye dönüştüğünü görüyorsu-
nuz. Bir mabet ancak bu kadar muhteşem olabilir. Her bir taş, taş olmaktan 
çıkmış sanat şaheserine dönüşmüş. Düşünce, tefekkür, hikmet ve irfan ete 
kemiğe bürünmüş. Sanat olarak, estetik olarak, mimari olarak, mabed olarak, 
Cami olarak görünmüş. Felsefe dilden değil artık görselden konuşuyor.

Selimiye gibi bir mimariyi ancak çok yüce bir tefekkür inşa edebilir diye 
düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz. Zaten en üstün medeniyetleri yüksek 
felsefeler gerçekleştirebilir. Ecdadın tefekkür medeniyetinde, sanat medeniye-

Musa Kâzım Arıcan
Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi / TYB Genel Başkanı
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tinde, siyaset medeniyetinde, şehir medeniyetinde ne noktaya ulaşmış oldu-
ğunun hazzını yaşıyorsunuz. Ecdadın medeniyetimizde, tefekkürde, siyasette, 
sanatta, estetikte, mimaride, şehircilikte ne muazzam bir noktaya ulaştığını 
hayran hayran, bir o kadar da hüzün ile, mahcubiyet ile ve acziyet ile izliyor-
sunuz.

Bugünü düşündüğümüzde hüzün, mahcubiyet ve acziyet büsbütün ruhumu-
zu teslim alıyor. Böylesi mimari eserler inşa edemediğimiz için mi, bu şekilde 
şaheser mabetler artık yapamadığımızın mı mahcubiyetini yaşayalım; yoksa 
ecdadın medeniyet ufkunun muhteşemliğinin, bu mabedlerin zerafetinin, 
nezaketinin anlaşılamamasının acziyetini mi yaşayalım; yoksa imanın, inan-
cın bir tezahürü olan bu yüce ibadethaneleri, görselliği için ziyaret edilen 
mekânlar olarak görmemizin hüznünü mü yaşayalım bilemedik.

Kültür Kervanı’na artık bize bir mahcubiyet edebiyatı, acziyet felsefesi, hüzün 
sanatı yapmak düşer diyerek başladık. Ecdadın bir medeniyet felsefesiyle 
ilmek ilmek dokuduğu Balkanlar’daki kültürel miraslarımızı gördükçe bu 
düşüncelerimiz hep tazelendi. Selimiye gibi ecdadın Manastır, Selanik, 
Kalkandelen, Üsküp, Prizren gibi Balkanlar’ın her bir köşesine mührünü 
vurduğu kültür bakiyelerini hayran hayran gözledik. TİKA, Yunus Emre ve 
Maarif gibi bugüne ait Ülkemizin güzide kurumlarımızın ve değerlerimizin 
bu coğrafyadaki varlığı bizleri fazlasıyla sevindirdi. Güzel faaliyetler yaptıkla-
rını müşahede etmek bizleri müsterih kıldı…

Türkiye sınırları dışındaki ilk kültür menzilimiz Kırcaali ile başlayan Evlad-ı 
Fatihan seferimiz hep hasreti, dostluğu ve muhabbeti bizlere hatırlattı. 
Soydaşlarımız ve dindaşlarımız ile yılların biriktirdiği bir özlemle, kardeşlikle 
ve sevgiyle buluştuk. Sanki yıllardır yollarımızı gözlüyorlarmış gibi karşıladı-
lar bizleri. Yılların hasretiyle kucakladılar o engin yürekleriyle. Her birinin 
gözünde kelimelerin tarif edemeyeceği hasret, muhabbet hatta sitem vardı. 
Neden şimdiye kadar gelmediniz, neden geciktiniz, niçin bizleri burada mah-
zun bıraktınız dercesine bakıyorlardı her birimize. Ama kelimelerde hep 
buram buram sevgi, coşku, sevinç ve neşe hissediliyordu. Her şey geride kaldı 
şükür kavuştuk artık ama bundan sonra ihmal etmeyin dercesine gönülden 

Selimiye’nin muhteşemliği karşısında 
mahcubiyetimiz ve acziyetimiz 
zirveye ulaşıyor. Ecdadın sanattaki, 
mimarideki, estetikteki vardığı 
noktayı böyle izliyoruz. 
30 Nisan 2018 Edirne
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dokunuşları, bakışları yüreğinizde hissetmemeniz için ancak taş kalpli olma-
nız gerekiyordu. Kültür Kervanı’ndakilerin de Evlad-ı Fatihanın da gözleri 
buğulu, yürekler kabarmış, gönüller coşkulu… Konuşmasak da olur… 
Oturalım sessizce birbirimize bakalım yılların hasretiyle… diyesi geliyor insa-
nın. Ama öyle olmuyor her bir menzilde beraberce şiirler okuyoruz, düşünce-
lerimizi paylaşıyoruz, türkülerimizi terennüm ediyoruz. Edebiyat oturumları 
yapıyoruz. Paneller icra ediyoruz. Evlad-ı Fatihan olan Yahya Kemal’i, 
Mehmet Âkif ’i beraberce tefekkür ediyoruz. Her şey muhteşem. Doğa, şehir-
ler, bakiyemiz olan mimarilerimiz, kültürlerimiz, camilerimiz, saat kuleleri-
miz, tekkelerimiz, köprülerimiz, kalelerimiz, konaklarımız, devlet binalarımız 
ve dahası soydaşlarımız ve dindaşlarımız. Şunu aklınızdan geçirmeden edemi-
yorsunuz: Osmanlı’nın neden bu taraflara geldiğini daha iyi anlıyoruz! 

‘Evlad-ı Fatihan’ın İslâm anlayışı daha şehirli, daha medeni. Daha nazik, daha 
naif, daha estetik. Her bir bakiye bir sanat şaheseri. Hele Kalkandelen’deki 
Alaca Camii. İçinden dışına her bir noktası kanaviçe gibi nakış nakış güllerle, 
karanfillerle, envai çeşit çiçeklerle süslenmiş, İstanbul resimleriyle donatıl-
mış… Harabati tekkesi ayrı bir şaheser… Daha hangi birisini sayalım… Hele 
hele Ohri… Şehir olarak, doğa olarak, iklim olarak ve kültür olarak kelime-
lerle anlatılabilecek bir yer değil… Mutlaka imkân bularak dünya gözüyle 
görmek gerekir buraları…

Bu seyahat ne kadar büyük bir mesuliyet altında olduğumuzu da hatırlattı 
bize. Evlad-ı Fatihan’ın bugünkü temsilcileriyle her tür kültürel, fikri, ilmi, 
akademik, eğitim, sanatsal vs. iş birliklerini çok güçlü bir şekilde artırmalı ve 
ne fedakârlık gerekiyorsa ifa ederek ısrarla bunu sürdürmek zorundayız. Ne 
kadar büyük bir refah içinde olduğumuzu, imkânlarımızın ne derece iyi oldu-
ğunu, tarif edilmez şekilde rahatlık içinde bulunduğumuzu da soydaşlarımı-
zın ve dindaşlarımızı yaşadıklarını görünce fark ettik.

Çok ciddi bir sorumluluk içinde olduğumuzu ve her birimize düşen çok 
büyük ödevler ve görevler olduğunu anladık kültür hazinelerimizi ve bakiye-
lerimizi ziyaret ettikçe. Özellikle Balkanlar’da Osmanlı’nın tesis ettiği gibi bir 
‘Ortak Yaşam Kültürü’nün yeniden nasıl oluşturulabileceğinin yolunu bul-

Türkiye sınırları dışındaki ilk kültür 
menzilimiz Kırcaali ile başlayan 

Evlad-ı Fatihan seferimiz hep hasreti, 
dostluğu ve muhabbeti bizlere 

hatırlattı. Soydaşlarımız ve 
dindaşlarımız ile yılların biriktirdiği bir 

özlemle, kardeşlikle ve sevgiyle 
buluştuk. Program sonunda toplu 

fotoğrafta en arkada Kırcaali Ömer 
Lütfi Kültür Derneği Başkanı Müzekki 

Ahmet. Kervan yolcularından 
Mehmet Sarmış, Mehmet Kurtoğlu, 
Mahmut Bıyıklı, D. Mehmet Doğan, 
Musa Kâzım Arıcan, M. Enes Kala, 

Cihat Zafer’le birlikte ev 
sahiplerinden Şerif Refik, Nevin 

Sadıkova, Aysun Ramadan, Resmiye 
Mümin, Şefika Refik Başram Kuşku. 

1 Mayıs 2018 Kırcaali-Bulgaristan
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mak gerekmektedir. Zira Balkanlar’ı farklı inançların ve kültürlerin birlikte 
yaşama adına hala ciddi bir stres içerisinde olduğunu gördük. Bu nedenle, 
Balkanlar’da, Osmanlı’da olduğu gibi, farklı inançların, kültürlerin, ırkların, 
dillerin ve renklerin huzur ve esenlik içinde yaşayacağı modeller geliştirilmesi 
kaçınılmaz görünmektedir. Bu modeli de oradaki soydaşlarımızın ve dindar-
larımızın gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz.

Belki de bizler için Balkanlar’da şimdiye kadar çok şey yapmaya gerek yoktu. 
Hele hele soydaş ve dindaşlarımıza acımaya, üzülmeye hiç mi hiç gerek yoktu. 
Çünkü onları vakur ve asil bir halde bulduk. Sadece çok basit bir şey: Ara ara 
onları ziyaret etmek. Hallerini sormak. Duyguları, düşünceleri paylaşmak. 
Hasret gidermek. Dostluklarımızı hatırlamak. Muhabbeti devam ettirmek…

‘Evlad-ı Fatihan’ın İslâm anlayışı daha şehirli, daha medeni. Daha nazik, daha naif, daha estetik. 
Her bir bakiye bir sanat şaheseri. Hele Kalkandelen’deki Alaca Camii. İçinden dışına her bir 
noktası kanaviçe gibi nakış nakış güllerle, karanfillerle, envai çeşit çiçeklerle süslenmiş, İstanbul 
resimleriyle donatılmış…4 Mayıs 2018 Kalkandelen-Makedonya



TÜRKİYE’YE BALKANLAR’DAN BAKMAK

KIRK yıldır gönüllere giren ve
“Ben gelmedim dava için
Benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim”

diyen TYB, başlangıcından bugüne taşımış olduğu temel misyonun ana hede-
finden milim sapmadan yürüyüşüne devam ediyor. Alışılmış olan odur ki 
uzun yıllarca devam eden oluşumlar; yorgunluklar, heyecansızlıklar, bezgin-
likler oluştursun… Oysa TYB’nin her faaliyetinde, daha dün kurulmuş gibi 
olağanüstü bir gayret ve coşkuyu görmek mümkün. İşte bu sayededir ki böy-
lesi güzide kültür kurumu, toplum nezdinde hüsn-i kabul görmekte, gün 
geçtikçe etki alanını genişletmektedir.

Bizler geride bıraktığımız yıllara bakarsak ideallerimizi büyüten ve hayalleri-
mizi renklendiren dev faaliyetlerin henüz gerçekleşmediğini açık yüreklilikle 
söyleyebiliriz. Daha yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Modern 
zamanların karmaşasında aydınlık ve sahih bir yolun öncüsünün her zaman 
buyurdukları gibi söylemek gerekirse; “Yola Devam İnşallah.”

40. yıl etkinliklerinin hepsini beğenmekle birlikte, 40. Yıl Vefa Gecesi ve 
Kültür Kervanı’nın beni ayrı bir heyecanlandırdığını özellikle belirtmek iste-
rim. Kültür Kervanı’nın başlangıcının 40. Yıl Vefa Gecesi’nin sabahına denk 
gelmesi de ayrı bir güzellik oldu. Görkemli geçen bir özel programın sabahın-
da yola çıktık.

Yol Duası

“Yol” kelimesini çok severim. Yolda olmak başlı başına bir heyecandır benim 
için. Yolun sonunda nereye ulaşacağımız önemli olsa da asıl önemli olan yola 
çıkmaktır. Çünkü menzile yola çıkanlar varır. O sebeple yola çıkmaya ne 
zaman niyetlensem onlarca yaş tazelenir, gücümü toplar, besmeleyi çekerim. 
Yola çıkma telaşı, yeryüzündeki en tatlı telaşlardan biridir. Ömrüm hep bu 
telaşın içinde geçti.

Batınî yolculuk günahtan sevaba, kötü huylardan güzel huylara, cehaletten 
ilme, inkârdan irfana, dünyadan ahrete ve masivadan Allah Teâlâ’ya yapılan 
yolculuktur. Seyrila’llah ve sefer ila’llah veya seyr-i sulük, sefer der-vatan deni-
len yolculuk budur. Amaç, Hakk Teâlâ’nın yakınlığını kazanarak onunla 
beraber ve birlikte olmaktır. Maddi alanda yapılan yolculuklar bu yolculuğun 
bir örneğidir aslında.

Yola çıkmadan gönlüme Efendimiz’in duası geldi ve “güzeller güzeli”nin dua-
sıyla yola koyuldum:

Mahmut Bıyıklı
Eğitimci-Yazar / TYB İstanbul Şube 
Başkanı.
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“Allah’ım! Bu yolculuğumuzda, iyilik ve güzellikleri, kulluk şuuruyla hareket 
etmeyi ve razı olacağın amellerde bulunmayı bize nasib et. Allah’ım! 
Yolculuğumuzu bize kolaylaştır ve uzaklığını dürerek yakınlaştır. Allah’ım! 
Yolculuğumuz esnasında sahibimiz Sensin. Geride kalan ailemizin de görüp 
gözeteni ve koruyucusu da yine Sensin. Allah’ım! Yolculuk sıkıntılarından ve 
kötü durumlara düşmekten Sana sığınırız. Ailemizde ve mal-mülkümüzde 
beklemediğimiz durumlarla karşılaşmaktan da yine Sana sığınırız.”

Çekildiğimiz Topraklar

Çocukluğumdan beri ecdadımızın fetihleri içimi nasıl coşturmuşsa çekilmek 
zorunda kaldığı topraklar da içimi kanatmıştır. İşte Balkanlar’dan kopuşumu-
zun üzerinden yüz yıldan fazla zaman geçse de dünmüş gibi bir acı gelir 
bağrıma saplanır. Çekilişlerimizin romanı, hikâyesi, şiiri hakkıyla henüz yazı-
labilmiş değil maalesef. Edebiyata yansıtılamadığı gibi sinemaya aktarılabil-
miş değil.

Osmanlı’nın çekilmesiyle geride kalan toprakların hüznü ve yetim kalan 
Müslümanların kederi, kalbini kalemine değdirerek yazacak kalem sahiplerini 
bekliyor. Elvedalarla ayrıldığımız coğrafyaya en azından edebiyatla yeniden 
merhaba diyebilmeliydik, diyebilmeliyiz. Kültür Kervanı, bu manada da bu 
büyük boşluğu dolduracak misyonu yüklenecek yüreklerden oluşuyor.

40. yıl etkinliklerinin hepsini 
beğenmekle birlikte, 40. Yıl Vefa 
Gecesi ve Kültür Kervanı’nın beni 
ayrı bir heyecanlandırdığını özellikle 
belirtmek isterim. Kültür Kervanı’nın 
başlangıcının 40. Yıl Vefa 
Gecesi’nin sabahına denk gelmesi 
de ayrı bir güzellik oldu. Soldan, 
Mehmet Genç, Salih Tuğ, Amir 
Ateş, Ayten Yavaşça, Mustafa 
Kara, Mahmut Bıyıklı, Hasan 
Çelebi, D. Mehmet Doğan, M. 
Kâzım Arıcan, Halit Eren, Raşit 
Küçük, Haşim Karpuz, İlhami 
Atalay, Emin Işık.
29 Nisan 2018 İstanbul  

Osmanlı’nın çekilmesiyle geride 
kalan toprakların hüznü ve yetim 
kalan Müslümanların kederi, 
Bulgaristan’da Türklük mücadelesi 
veren, Komünizm sistemine karışı 
direnen, bunun için de 26 yıl hapis 
yatan Nuri Turgut Adalı’nın kabri. 
Soldan: A. Fatih Gökdağ, Burak 
Yılmaz, Yedikızlar Camii İmamı, 
Memiş Okuyucu, Mahmut Bıyıklı, 
Mustafa Özçelik, D. Mehmet Doğan, 
M. Kâzım Arıcan, Cihat Zafer, 
Mehmet Sarmış, Fahri Tuna, Filibe 
Başkonsolosluğu Muavin Konsolos 
Volkan Tanyıldız.
1 Mayıs 2018 Kırcaali-Bulgaristan
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Üsküp’ten Kosova’ya

Balkanlar’la kalbî irtibatımı kurmama vesile olan eser, Yavuz Bülent Bâkiler’in 
Üsküp’ten Kosava’ya isimli kitabı oldu. Oralara dair yazılanların bugünkü 
kadar yaygın olmadığı bir dönemde kaleme alınışından dolayı, bu eserin 
büyük anlamı var benim için. Uzaklardaki kardeşlerimizin, kalpleri bizimle 
atan soydaşlarımızın olduğunu o kitapla öğrendim ben. Edirne’den Kars’a 
kadar sınırlandırılan resmî öğretinin dar coğrafyasında onlara yer yoktu 
çünkü. Anadolu’nun küçük bir ilçesinde öğrenciydim ve hiç Balkanlar’a git-
memiştim. Fakat bu kitap sayesinde sanki Balkanları gezmiş, görmüş kadar 
bilgilenmiştim. Üniversite yıllarında evlad-ı fatihanla karşılaşıp Üsküp’e ve 
Kosova’ya dair konuştuğumuzda bana muhacir olup olmadığımı sorarlardı. 
Allah selamet versin, “Kim demiş vatanımız Edirne’den Kars’a kadar” diyen 
Bâkiler’in hizmeti büyük oldu. Gezi kitapları çoğalsa da hâlâ o kitaptaki tadı 
aldığımı söyleyemem. Bu vesileyle şairin şu şiirini de hatırlamak da fayda var:

“Balkanlar’da büyük, öksüz kubbeler
Minareler, şadırvanlar, kervansaraylar
Bizi söyler, anlatır Mimar Sinan’dan beri
Üsküp’te, Estergon’da, bir atar damar gibi
Davullar, zurnalar ve serhat türküleri”

Kervanın Ufku

Kültür Kervanı’nın gerçekleşmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın deste-
ğini unutmamak gerekiyor. Zira bu kervan sıradan bir kervan, sıradan bir tur 
faaliyeti değil. Türkiye’nin kudretli kalemlerinin ve çalışkan akademisyenleri-
nin bir araya gelerek istikbal adına yaptıkları anlamlı bir yatırım. Dolayısıyla 
devletimizin bu naif desteği, Evliya Çelebi’ye önemli bir katkı sunan IV. 
Murad’ın ufkuyla eşdeğerdir. IV. Murad, eşsiz Seyahatname’yle Türk milletine 
asırlarca ufuk açılmasında büyük bir paya sahiptir. Evliya Çelebi gittiği yerle-
ri şahsi zevkine göre değil devlet gözüyle ve devletinin menfaatine yakışır bir 
ufukla dolaşmıştır.

Türkiye’ye Balkanlar’dan Bakmak

Ülkemize Balkanlar’dan bakmanın tecrübesini de kazanmış olduk bu yolcu-
lukta. Zira Türkiye’yi anlamak için arada Türkiye’ye “dışarı”dan bakmak 
gerekiyor. Türkiye, bazen içinden anlaşılmamak için kendisini kapatıyor. 
Dolayısıyla oradan bakınca ülkemizin fotoğrafını daha net görebildik ve kıy-
metini daha iyi anlamamıza vesile oldu. Balkanlar’dayken Türkiye bize şöyle 
sesleniyor:

Dünya ve ülkemiz çerçevesinde sancılı bir dönemden geçiyoruz. Artık işe 
yaramayan düşünceleri, alışkanlıkları, hayat tarzlarını terk etme zamanı. İçte 
ve dışta yeni ihtimallere açık olmamız gerekiyor. Üç yıl önceki biz değiliz; yedi 
yıl sonraki biz de şimdiki bilincinizden çok daha farklı bir donanıma sahip 
olacak. Fert ve toplum olarak bakış açımızı yeniden düzenlememiz, daha 
geniş çaplı bir anlayışa ve algı kapasitesine ulaşabilmemiz isteniyor bizden. 
Elbette yeni fikirler, yeni kültürel ve sosyal değişiklikler getirecek. Eskiden 
kopmak ve yeniyi kucaklamak kolay olmayacak. Ama zor da olsa, olması 
gereken olacak. Bir şekle sahip olan her şeyin başlangıcı, ortası ve sonu vardır. 



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN 40. YILINDA EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI 95

Tıpkı hercai menekşeler gibi açar, solar ve ölürler. Bütün insanlığı kucaklaya-
cak nitelikte iyiliklere ulaşmanın sırrı, “her an ölecekmiş ve hiç ölmeyecekmiş 
gibi” arasındaki evrensel denge bilincinde saklı. Akıntı yönünde kürek çekme-
yi öğrenmeliyiz. Sadece “şimdiye” dayalı bakış açımızın sınırları içinde kaldı-
ğımız sürece, neler yaşadığımızı hiç anlamayabiliriz. Hz. Mevlâna’nın dediği 
gibi; “En büyük ilim, kader karşısında tavadaki tereyağı gibi olmayı başarabil-
meyi öğrenmektir” belki de.

Balkanlar için Güçlü Türkiye

Türkiye, bu değişim rüzgârından nasibini alması gerektiğinin farkında. 
Değişmeye ve yeniye yer açmaya çalışıyor bunun için. Bir bakıma güçlü olma-
yı, içindeki gücü keşfetmeyi öğreniyor. Çoğumuza gücün yıkıcı bir şey olduğu 
öğretilmiştir. Ama aslında yıkıcı olan güçsüzlüktür. Başkalarına karşı zalim 
olan kişi, heybetli görüntüsünün aksine korkak ve zayıf olandır. Kişinin gücü-
nü saklamak için bastırmasının maliyeti yüksektir. Eğer gücün yanlış kullanı-
mına dair korkularımız varsa onu iyilik için kullanamayız. Türkiye, gücünü 
iyilik için kullanmak adına daha güçlü olmak zorunda. İyilik hedefleyen 
bütün kişi, kurum ve yapılanmalar “güçlü” olmak zorunda. Bu vesileyle 
TİKA’nın Yunus Emre Enstitüsü’nün, Yurt Dışı Türkler Kurumu’nun ve 
STK’ların daha koordineli çalışarak daha güçlü olması gerektiğini anladık.

“Birlikte kardeş gibi yaşamayı öğrenmeliyiz, yoksa birlikte aptal gibi öleceğiz.” 
diyordu Martin Luther King. Soydaşlarımız arasındaki siyasi ayrılıkların biti-
rilmesi, onların bir ve beraber hareket etmeleri adına stratejiler yürütmemiz 
şart. Azınlık olanların bölünmeleri, yok olmaları demektir. Bu yok olmaya 
karşı Türkiye temkinli hareket etmeli, doğru adım atmalı, doğru adamlara 
yatırım yapmalı.

Zaman zaman şartlar bizi tünellerden geçmeye, ümidimizi yıkmaya zorlasa da 
biz hiçbir tünelin ebedî olmadığının, sonunda mutlaka bir aydınlık bulundu-
ğunun bilinciyle gayretimizi tazeleyip ümidimizi yenilemekle ve sınırlarımız 
dışındaki kardeşlerimize ümit olmakla memuruz. Türkiye’nin dünyanın iyili-
ği için yaşamak zorunda olduğunu vurgulayan Alatlı doğru söylüyor. 
Balkanlar’ın ümidinin diri kalması için Türkiye güçlü olmak zorundadır.

Muhasebe

Hayatımın en huzurlu namazlarının bazılarını bu yolculukta ecdad yadigârı 
mahzun camilerde kıldım. Nedendir bilmiyorum, ayrı bir feyiz aldım. 
İslâm’ın o topraklarda yaşanması için olağanüstü gayret eden müftülerin ve 
hocaların samimiyetlerine hayran oldum. Hepsi de zorluklara, yokluklara ve 
türlü baskılara rağmen iman kahramanı gibi çalışıyor, gayret ediyor.

Müslüman insan için sabır; direnmek demek, mücadele demek, emek 
demek… Yaşananlardan, yaşanacaklardan ve oyuncu mu seyirci mi olduğu-
muzdan sual olunacağız. Sorumluluğumuz büyük. Bunu da gördük. Sadece 
mahallemizdeki genç dimağların gaflet ve dalalet girdabında savrulmasından 
sorulmayacağız. Balkan şehirlerinin her birindeki gençlerden de biz sorumlu-
yuz. Medineli insan güzeli ashaba nasip olan ensarlık vazifesi bize düştüğün-
de, yardım elimizi başa kakmadan uzatıp uzatamadığımızdan sorulacağız. 
Gümicine’de, Fiibe’de kültürel soykırımlar yaşanırken nerede durduğumuz-
dan hesaba çekileceğiz. Bu gezi esnasında ne kadar duyarlı olup olmadığımızı 
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da sorgulayarak Türkiye’ye ve Türkiyelilere düşen büyük ödevlerin ağırlığını 
tekrar tefekkür etme imkânım oldu.

Muhasebenin güzeli hesaba çekilmeden yapılanı. İnsanlık imtihanından yüz 
akıyla çıkanlar safına dâhil olabilmek için sözden çok eyleme ihtiyaç var. Yine 
de birileri söylenecekleri ısrarla dillendirmeli. Balkanlar’ın geleceğine daha 
çok emek vermeliyiz. Emekleri zayi etmeyen, ancak emek sahiplerini yaratan-
dır. Balkanlar’a dair kafamda yüzlerce proje canlandı. İmkânları zorlamalı ve 
daha çok çalışmalıyız, düşüncesi zihnimden hiç çıkmadı.

Balkanlar ve Kahramanlar

İnsanların tecrübeleri gibi milletlerin tecrübeleri de önemlidir. Tarih gösteri-
yor ki geçmiş tecrübelerden istifade ederek hayatını yönlendiren insanlar ve 
dahi topluluklar, deneyip yanılmadan da pek çok güzelliğe imza atabilecek 
güce kavuşturulmuş. Belgelerimizin, bilgilerimizin, yorumlarımızın yeniden 
gözden geçirilmesi gerekiyor. Balkanlar’a dair esaslı bir politikamızın olması 
gerekiyor. Günübirlik atılımlardan ziyade yüzyıllık açılımlar yapmamız gerek-
tiğini daha iyi anladık.

Bütün insanlık olarak azim bir imtihan saatine uyanmış bulunuyoruz. 
Sorumluluk duygusu, kendi yaralarımıza, kendi acılarımızın sancısına rağmen 
cesaretle ayakta durabilmeyi, ayağa kalkmak isteyenlere omuz verebilmeyi 
gerektiriyor. Tarih, sıradan ve sorumluluk sahibi insanların yazdığı bir kitap. 
Hürriyetlerini hiçbir otoriteye rehin bırakmayan, kendilerine kulluktan öte 
paye vermeyen sıradan insanlar… Milletler her zaman kendi nefislerini değil, 
ülkesini kurtarmaya sevdalı birkaç iyi adamın hürmetine ayakta kalmış ve hep 
öyle olacak. Balkanlar’da da geçmişte olduğu gibi davayı omuzlarına almış 
kahramanlar gördük. Bize düşen onlara omuz vermektir.

Sorumluluk duygusunun toplumsal bilinçlerine yerleşemediği ülkeler, sorum-
luluklarını hayran oldukları kurban-kahramanlarının sırtına yükleyerek tatlı 
bir rehavet eşliğinde kovuklarına çekiliverir ve hiçbir taşın altına ellerini koy-
mazlar.

Bugünün insanına kahramandan daha fazlası lazım; fert olarak, millet olarak, 
ümmet olarak sorumluluklarımıza sahip çıkma bilinci bütün insanlığın yegâ-
ne ihtiyacı. Vicdan da irfan da ihsan da sorumluluğunu taşıyan sıradan insana 
sunulan ikramlardır çünkü.

Organizasyon Disiplini

Kültür Kervanı’nın gidilen bütün şehirlerde oturumları başarıyla gerçekleştir-
mesi takdire değerdi. Konuşmalardan ziyadesiyle istifade ettim. Özellikle 
Necip Tosun’un Edirne konuşması edebî bir ziyafetti. Yine sözün hakkını 
vermesi açısından D. Mehmed Doğan Ağabey’in mikrofona geldiğinde yap-
tığı bütün konuşmalar kolay entelektüel olunmadığının açık göstergesi gibiy-
di. Farklı şehirlere yol alınsa, farklı alanlara açılınsa bile Büyük Türkçe Sözlük 
yazarının geniş müktesebatı görülmeye değerdi.

Kervana katılanların hepsi de ülkemizin önemli değerleri. Dolayısıyla her 
biriyle yaptığımız sohbetlerden yeni şeyler öğrendik, heybemizi zenginleştir-
dik. Farklı şehirlerden gelen ağabeylerimizle hasret gidermiş olduk. Sevdiğimiz 
insanlarla ortak hatıramızı çoğalttık. Hepsinin de özenle seçilip kervana dâhil 

D. Mehmed Doğan Ağabey’in 
mikrofona geldiğinde yaptığı bütün 

konuşmalar kolay entelektüel 
olunmadığının açık göstergesi 

gibiydi. Farklı şehirlere yol alınsa, 
farklı alanlara açılınsa bile “Büyük 

Türkçe Sözlük” yazarının geniş 
müktesebatı görülmeye değerdi.
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edilmiş olmalarının inceliğini yolda daha iyi kavramış olduk. “Altın ateşle, 
adam mihnetle belli olur” derler. Zahmetli ve meşakkatli bir iş olan yolculuk, 
tahammül ve fedakârlık ister. Bu manada kervanın bütün katılanlarının kar-
deşlik hukukuna riayet etmedeki aşırı hassasiyeti unutulmayacak cinstendi.

Yolbaşçılarımız

Elbette ki rehbersiz olmaz. Sahipsiz yola çıkanın, yarı yolda nefesi kesilir. Şu 
ölümlü dünyada manevi bünyesi sağlıksız, karamsarlaşmış, korkaklaşmış, 
hissizleşmiş insanoğlunun “Ölmeyen Dost tutan” ilim ve irfan ehline hazık 
hekimlere ihtiyacı hiçbir dönem azalmamıştır. Hissî kardeşlikten ruhi kardeş-
liğe yükselme dersinin sessiz muallimleri olmadan olmazdı. Bu sebeple D. 
Mehmed Doğan Ağabey ve Musa Kâzım Arıcan Başkanımızın yolbaşçılıkları, 
seyahate ayrı bir derinlik ve ağırlık kattı. Organizasyon içinde oluşabilecek 
küçük-büyük krizler onların ferasetiyle hiç yaşanmadı. Fahri Tuna Ağabey’in 
sahaya olan hâkimiyeti de işleri daha kolaylaştırdı.

Kültür Deryası

Kültür Kervanı okumasını bilene ciltlerce kitabın sunamayacağı bilgiler sunan 
bir deryaydı. Fakat ben bu deryadan erken çıkmak durumunda kaldım. 
Derya içinde deryayı bilmediğimden değil elbette ayrılışım. Bir grup arkadaş-
la istişareli yürüttüğümüz bir çalışma için müsaade isteyip Türkiye’ye dönmek 
durumunda kaldım. Ben döndüm ama gönlüm kervandaki dostlarımlaydı. 
İnşallah yeni kervanların yola çıkmasına vesile olacağız. Döndüğümüz yerden 
devam edeceğiz.

Bu yolculuk benim için turistik bir geziden ziyade coğrafyaya dair tarihî bir 
tefekküre vesile oldu. Rabbimiz oralara hizmette bizi memur etsin. Amin.

 

Ömer Lütfi Türk Derneği’nde edebiyat faslı icra edildi. Programa bölgeden şairlerinin katılması 
ayrı bir güzellikti. Programın sonunda Dostlar Grubu, Anadolu ve Rumeli türküleri okudular. 
1 Mayıs 2018 Kırcaali-Bulgaristan



SULAR KÖPRÜLER VE GÖNÜL BAĞLARI

TÜRKİYE Yazarlar Birliği’nin 40. Kuruluş yılı etkinliklerinden en önemlisi 
veya en önemlilerinden birisi diyebileceğimiz, Evlad-ı Fatihan’ın izinde 
“Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı” programını duyduğumda, ilkokul yıl-
larında Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde okuduğum, coğrafya kitaplarında tek 
tük resimlerini gördüğüm ilk defa gideceğim Balkan Şehirleri’ni hayalimden 
geçirmeye başladım. Hayali bile heyecanlanmama yetti. Denetim elemanı 
olmam sebebiyle Ankara’dan zaman zaman dışarı denetimlere gidiyordum. 
Geziye katılacağımı ve pasaportumu hazırlamam gerektiği haberini aldığımda 
İzmir’de denetimde idim. Pasaportumun süresi bitmiş pasaport veren kurum 
değişmişti. Yeni kurumda işler tam oturmamıştı, heyecanlı bir koşuşturma-
dan sonra pasaportumu almaya muvaffak oldum. 29 Nisan- 9Mayıs tarihle-
rinde gerçekleşecek programa katılmak için denetimi erken bitirmem lazımdı. 
Ayrıca Kurumumca 06-12 Mayıs 2018 tarihlerinde Kuşadası’nda yapılacak 
olan hizmet içi eğitmede katılmam gerekiyordu. Gezi dönüşü hizmet içi eği-
time katılma sözü vererek izin almayı da başardım.Çalışma saatlerimi 8’den 
16 saate çıkararak 28 Nisan 2018 Cumartesi günü denetimi bitirip Ankara’ya 
döndüm. Hızlıca yol hazırlığımı yaptım, o gece sabaha kadar heyecandan 
gözüme uyku girmedi. Meslek icabı hayatım seyahatlerde geçiyordu. Ancak 
bu sefer durum farklı idi, Hac ve Umre yolculuğundan sonra beni en çok 
heyecanlandıran bir sefere çıkıyordum.

Program için yolculuğun başladığı 29 Nisan günü sabah erkenden aile birey-
lerini uyandırdım. Uçağın kalkmasından yaklaşık üç saat önce havaalanında 
idim. Geziye Ankara’dan iştirak eden katılımcılarla buluştuk, önceden tanış-
madığım şair ve yazar arkadaşlarla da tanışarak uçağımıza bindik, İstanbul’a 
uçtuk. Hava alanından şehre yöneldiğimizde bizi ilk karşılayan doyumsuz 
manzarasıyla İstanbul Boğazı’nı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden 
geçerek kalacağımız Harbiye Holiday Inn Hotele vardığımızda vakit öğleyi 
geçmişti. Eşyalarımızı otele bırakıp boğaz turu için İstanbul trafiğine daldık. 
Beşiktaş iskelesinde tur vapuruna binerek kendimizi boğaz içinin doyumsuz 
güzelliğine bıraktık. Akşam FatihAli Emiri Kültür Merkezinde, Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin 40. Yıl Vefa gecesinde her biri kendi alanında temeyyüz 
etmiş, uzun yıllar hizmet etmiş, çok kıymetli eserler vermiş, öğrenciler yetiş-
tirmiş üstat, şair, yazar, ressam, müzisyen, besteci, mimara verilen vefa ödül 
törenini izlerken tarihi bir ana şahitlik ettiğimizin farkına vardım. 40. Yıl Vefa 
Gecesi başlı başına bir yazı hatta bir kitap olabilecek duygu dolu çok anlamlı 
bir faaliyetti. Ayrıca benim için bu gezide halukulade olaylara şahitlik edece-
ğimizin en açık bir göstergesi oldu.

Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı’nın ilk günü 30.04.2018 sabah erken 
uyandım, mahalleyi tanımak için biraz yürüyüş yaptım kahvaltı sonrası, eşya-
ları valizime koyup, insan bir yolcudur deyip yollara koyulduk, Balkanlar’da 

İsmail Bozkurt
Bürokrat / Yazar / TYB Ankara Şube 
Başkanı
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ilk şehrimiz ve Kervanımızın hareket noktası Edirne’ye öğle sularında vardık. 
Edirne’ye girişten itibaren gözümüze ilk takılan büyüleyici güzelliği ile 
Selimiye Camii, yaklaşık 10 km Edirne’nin doğusundan şehrin kalbi 
Selimeye’ ye doğru yolculuğumuzu sürdürdük. Bizi Mustafa Hatipler karşıla-
dı, Selimiye Camii yanında Köfteci Osman’a öğle yemeği için girişte 
Edirne’nin Davul Zurna ekibi iki davul iki zurnanın harika konseri eşliğinde, 
Edirne’de ciğer yenir deyip, ciğer yedik. Selimiye, Eski Cami ve Üçşerefeli 
Camilerini ziyaret ettik. Otobüsümüzle şehrin etrafında küçük bir tur yapıp, 
Tunca, Meriç Nehirleri üzerindeki köprülerden geçerek, Meriç Nehri kena-
rında 1. Edebiyat Oturumun yapılacağı Lalezar Salonu’na geldik. Yanı başı-
mızda gerdanlık gibi duran Meriç (Abdülmecit-Yeni Köprü) Köprüsü’nden 
bahsetmeden geçemeyeceğim.Bu köprünün yapımı 1842 yılında Sultan 
Abdülmecit döneminde başlanmış ve beş yılda bitirilmiştir. Edirne’nin en 
yeni Osmanlı yapısı köprüsüdür. 12 kemerli olup, güzel bir görünüşü vardır. 
Günbatımının çok güzel izlenebildiği noktalardan birisi olduğuna bizzat 
şahitlik ettik. Ecdat bu köprüden başka Fatih Köprüsü, II. Beyazıt Köprüsü 
ve Gazimihal köprüsü gibi birçok köprü inşa ederek, köprülerin insan haya-
tında ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymuştur.Bu nedenle ben 
balkanlarda ecdadın izinden giden kültür kervanın bir mensubu olarak köp-
rülere biraz daha farkındalık kesp ettim. Meriç Köprüsü yanındaki salonu-
muzda 1. Edebiyat Oturumumuzu geniş bir izleyici topluluğu ile beraber 
yapıldı. Sunucu Cihat Zafer gecenin Berat Kandili olması ve Berat Kandili’ni 
Edirne’de 40 penceresi olan Selimiye’ye geçirerek Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
(TYB) 40. Yılında 40 sanatçı ile “Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı”na 

1. Edebiyat Oturumun yapılacağı 
Lalezar Salonu’nun yanı başında 
gerdanlık gibi duran Meriç 
(Abdülmecid-Yeni Köprü) 
Köprüsünün yapımı 1842 yılında 
Sultan Abdülmecit döneminde 
başlanılıp ve beş yılda bitirilmiştir. 
30 Nisan 2018 Edirne

I. Edebiyat Oturumumuz  geniş bir 
izleyici topluluğu ile beraber yapıldı. 
Sunucu Cihat Zafer, gecenin  Berat 
Kandili  olduğunu ve 40 penceresi 
olan Selimiye’yi hatırlatarak, bu 
durumun Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
40. Yılında 40 sanatçı ile “Edirne’den 
Mostar’a Kültür Kervanı”nı 
yolculuğuna ayrı bir anlam kattığını 
dile getirdi.
30 Nisan 2018 Edirne
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başlamamızın yolculuğumuza ayrı bir anlam kattığını dile getirdi. Oturumda 
TYB Kurucu ve Şeref Başkanı Sayın D. Mehmet Doğan’ın TYB nin 
Kuruluşu’nun 40. Yılında yapılan Kültür Programı’nın öneminden bahsettiği 
kapsamlı ve doyurucu selamlama konuşmasına müteakip gerek Edirne’den 
gerekse Kervan’da bulunan sanatçıların eserlerini seslendirdi. Ardından Yatsı 
Namazı için tekrar Selimiye Camii’nin muhteşem atmosferinde Berat 
Kandili’nin heyecanını yaşadık.Sonra Edirne Rehberimiz Mustafa Hatipler’in 
mihmandarlığında kısa bir şehir turu Muradiye Camii ve külliyesi gece ışık-
landırılmış Selimiye’nin doyumsuz manzarası farklı bir atmosfer ve farklı bir 
geceye uyuduk.

Kültür Kervanı sabah erkenden hareketlendi, 2. Gün, 1 Mayıs Salı günü 
kapıkuleden Bulgaristan’a giriş yaptık, Kırcaali’ye yöneldik, mevsim itibariyle 
her taraf yemyeşil, şehrin kurucusu Kırcaali’nin kabrini ve Kırcaali Müftüsü 
Beyhan Mustafa Mehmed ziyaret edildi. Bulgaristan Türkleri’ne yapılan bas-
kılar konuşuldu. Sonra nişanlıları savaştan dönmeyen Yedi Kızın çeyizlerini 
satarak yaptırdıkları Yedi Kızlar Camii ve buraya yakın mesafede Bulgaristan 
Türklüğü’nün öncüsü 26 yıl. Hapis yatan Nuri Turgut Adalı’nın kabri ziyaret 
edildi. Hüznü ve sevinci bir arada yaşadık. Bulgar Jirkov rejimce yapılan 
zulümleri dinlerken hüzünlendik, ancak zülüm ve baskıların Türkleri yıldır-
madığı bilinçlendirdiğini görerek sevindik. Kırcaali’de Saat 17:00 sularında 
Ömer Lütfü Türk Kültür Merkezi’nde II. Edebiyat oturumu gerçekleştirildi. 
Program dolu bir salonda çoşkulu bir kalabalık tarafından heyecanla izlendi. 
Program sonrası Filipe Şehri’ne hareket edildi. Filipe’ye vardığımızda gece 
olmuştu Filipe City Otel’de konakladık.

Bu bölgede Türkler’in çok olması dolasıyla geçtiğimiz yol güzergâhında irili 
ufaklı köylerde birer ikişer minare ve camiler gördük. Bu bölgede eskiden 
tütün yetiştirildiğini, tütünün eski önemini kaybetmesi üzerine bazı köylerde 
arıcılığın geliştiği bilgisini alıyoruz. Ancak bu gezide Türkiye’de yaygın bir 
şekilde gördüğümüz, köylerde genç nüfusun hızla boşalması, köyleri ve top-
rakları sahipsiz bırakıldığı bilgisini alıyoruz. Hâlbuki Müslüman köylerinde 
Camii’lerin minareleri o topraklarda İslâm’ın mührü konumundadır. Ayrıca 
toprakla uğraşan toprağa bağlı insanların inanç ve kimliklerine daha sıkı bağlı 
oldukları ve şehirlerdeki insanlar kadar kolay asimile olmadıkları da bir ger-
çektir. Bu nedenle bizlerin şehirdeki insanlar kadar ecdat toprağına sahip 
çıkan kırsaldaki Evlad-ı Fatihan’a ulaşıp topraklarına sahip çıkmaları konu-

3. Edebiyat oturumunun yapılacağı, 
Gümülcine Türk Gençler Birliği 

Derneği salonuna vardık. Salon dolu 
heyecanlı gençlerin çoğunlukta 

olduğu bir topluluk bizi bekliyordu. 
Bizim gelişimizin toplulukta heyecan 

oluşturduğu ilk bakışta görünüyordu.
(Konuşma yapan Sibel Gülistan)      

2 Mayıs 2018 Gümülcine-Yunanistan
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sunda şuurlandırılmaları içinde çeşitli çareler aramamız Avrupa birliği üyesi 
olan Bulgaristan’da soydaşlarımızın, özellikle gençlerin AB projeleri yapılması 
hususunda en azından, yol gösterici olmamız gerektiği fikri oluştu. Bölgenin 
yağış rejimin düzenli olması, hayvancılığa elverişli geniş bir yeşil bitki örtüsü-
ne sahip olması, büyük ve küçükbaş hayvan besiciliğinin yaygınlaştırılması 
yönünde projeler yapılmasının iyi bir gelir kaynağı olacağı gibi, genç nüfu-
sunda köylerde ikametine katkı sağlayacaktır.

Kervanımız 3. Günü 2 Mayıs Çarşamba sabah bir zamanlar Osmanlı şehri 
olan şimdiki Filipe’de başta Ecdat yadigârı Muradiye Camii (Cuma Camii) 
olmak üzere Mevlevîhane Nöbet Tepe, Rahat Tepe gezildi. Sonrası Yunanistan’a 
hareket etmek üzere otobüsümüz hareket etti. Gümülcine’de ilk önce 
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerifi Makamı’nda ziyaret ettik. Daha 
sonra III. Edebiyat oturumunun yapılacağı, Gümülcine Türk Gençler Birliği 
Derneği salonuna vardık. Salon dolu heyecanlı gençlerin çoğunlukta olduğu 
bir topluluk bizi bekliyordu. Programda; altı Gümülcineli ve altı da 
Kervanımızda bulunan şairlerden olmak üzere toplam 12 sanatçı sunumlarını 
yaptılar. Bizim gelişimizin toplulukta heyecan oluşturduğu ilk bakışta görü-
nüyordu. Güzel bir etkinlik sonrası tanışma ve kaynaşma faslını bitirip 
Selanik’ doğru yola koyulduk. Otobüsümüz Selanik’e vardığında vakit gece 
yarısını çoktan geçmişti. Yorgun ama mutlu bir şekilde istirahat etmek üzere 
Selanik Santa Beach Otel’de odalarımıza çekildik.

Kervanımız 4. Günü 3 Mayıs Perşembe sabahı erkenden uyandım, sahilde 
biraz koşu yaptım. Ege’nin karşı kıyılarında Atatürk’ün doğduğu çocukluğu-
nu geçirdiği şehirde olmak beni heyecanlandırmıştı. Turizm mevsimi başla-
madığından olsa gerek sahiller çok temiz değildi. Ayrıca bulunduğumuz 
bölgedeki kumsalında bizim kumsallarımız kadar güzel ve kumunun kaliteli 
olmadığını gördüm. Kahvaltı sonrası Atatürk’ün doğduğu müze evini gördük, 
küçük bir şehir turu yaptıktan sonra otobüsümüze binip Makedonya’ya giriş 
yapmak üzere Niki Kapsına yöneldik. Makedonya da ilk durağımız Manastırda 
öğle yemeği yedik.Küçük bir şehir tur yaptık. Atatürk’ün okuduğu halen 
müze olarak kullanılan Manastır Askeri Lisesi’ni ziyaret ettik. Küçük bir çarşı 
gezisi yaptıktan sonra Ohri Gölü Kenarında Tarihi Ohri Şehri’ne gitmek 
üzere otobüsümüze bindik. Yol güzergâhında Resne’yi ziyaret ettik. Resne’de 
hareket halinde iken adının Emel Hamza Şerif olduğunu öğrendiğimiz bir 
genç kız, otobüsümüzü durdurup otobüste bulanan yaklaşık 40 kişiyi çay 

Atatürk’ün doğduğu müze evini 
gördük. Soldan sağa: A.Fatih 
Gökdağ, M. Hanifi İspirli, Mehmet 
Kurtoğlu, Mehmet Sait Uluçay, 
Mehmet Sarmış, İsmail Bozkurt, H. 
Ömer Özden, Maksut Yiğitbaş, Nazif 
Öztürk, M. Kazım Arıcan, M. Enes 
Kala, Tarkan Zengin, İ.Ulvi Yavuz, D. 
Mehmet Doğan, Mücahit Koca.İkinci 
sıra: Rahman Ademi, Volkan 
Tanyıldız, Bekir Sıddık Soysal, Faruk 
Uysal, Cihat Zafer, Mustafa Özçelik. 
3 Mayıs 2018 Selanik-Yunanistan 



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN 40. YILINDA EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI102

içmeye davet etti. Kızımızın samimi ve içten daveti Kültür Kervanı’ndaki şair 
ve yazarlarımızı etkiledi. Daveti kabul edemedik ama o anlar gezimizin unu-
tulmazları arasına girdi. İkindi vakti Ohri’ye vardığımızda çok güzel bir yağ-
mur yağıyordu. Göl kenarında şehrin tarih kokan sokaklarını gezdik. Bazı 
arkadaşlar hediyelik inci aldı. Halveti Tekkesi’ni ziyaret ettik, akşamüzeri 
konaklayacağımız Struga Drim Otel’in yolunu tuttuk. Otelimiz Ohri gölün-
den Karadrim Irmağı’nın çıkış noktasına çok yakındı. Irmağın çıkış noktası 
bir tabiat harikası, gölden adeta su kaynıyor, gece gezisinden sonra otelde 
dinlenmeye çekildik.

Kültür Kervanı Programı’nın 5. Günü 4 Mayıs Cuma günü saat 6:00 suların-
da Ohri Gölü kıyısında konakladığımız, Struga Drim Otel’de uyandığımda 
sabah vakti çıkmamıştı. Sabahın bereketinden yaralanmak üzere giyinip Ohri 
Gölü kıyısında yürüyüş yaptım ve gölün insana huzur veren dinginliğinde 
oltalarını atmış nasiplerini bekleyen balıkçıları izledim. Genelde çoğunluğu 
yaşlı emekli kişilerdi bu görüntülerden bu şehrin emekliler şehri olduğunu 
rahatça anlayabiliriz. Gölünden çıkan Karadirim Nehri’nin çıkış noktası 
üzerindeki köprüye geldim durgun gölden Allah’ın “Kün” emriyle kaynayan 
suların birden nasıl, nehir olup çağladığını seyre daldım. Harika bir manzara 
ve doyulmaz insanı dinlendiren bir su musikisi, suyu seyredip dinlerken dal-
mış olmalıyım ki sonradan köprüye gelen arkadaşlar uyardılar birkaç resim 
çektirip bu doyumsuz manzarayı bırakıp programımız gereği otobüsümüze 
dönüp 08:30 Gostivar’a hareket ettik. Gostivar’da bulunan Türkçe eğitim 
veren ilk üniversitesi ziyaret edildi. Devamlı hareket ve yolculuk haleti ruhi-
yesiyle davranarak otobüsümüze binip yola revan olduk. Kalkandelen Alaca 
Camisi’nde Cuma namazını kıldık. Alaca Cami mimari ve caminin iç ve dış 
süslemeleri çok özel rengârenk tam fotojenik bir cami. Kafilemiz burada epey 
öz çekim ve fotoğraf çekti.

Makedonya’nın Başkenti Üsküp’ü varıp şehri gezmeye çıktığımızda; Vardar 
Nehri’nin ikiye ayırdığı eski ve yeni şehri birleştiren köprüler arasında Fatih 
Sultan Murat döneminde inşa edilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olarak 
bilinen taş köprü şehrin gerdanlığı ve ecdadın mührü olarak karşımıza çıkan 
en önemli eserlerden biridir. Köprüler bence en önemli ve lüzumlu yapıların 
başında gelir. Siz cami yaptırırsınız kişi Müslüman değilse ve sanat ve tarihi 
eserlere ilgisi yoksa asla sizin caminize girmez. Aynı şekilde kilise yaptırdınız, 
yaptırdığınız kilise Ortodoks kilisesiyse Katolikler ve Müslümanlar gelmez. 
Ama herkes bir yerlere ulaşmak için mecbur köprüden geçmek zorundadır. 
Köprüler akarsular üzerinde sizin mührünüzdür göz önünde ortadadırlar. Ben 
Avrupa’da zamanın en güzel yol ve köprülerinin ecdadımız tarafından yapıl-
dığına eminim.

Şüphesiz Üsküp’te beni heyecanlandıran ecdat yadigârı Mustafa Paşa Camii, 
Sultan Murat Camii, Yahya Paşa Camii, Arasta Camii gibi cami medrese 
hamamlar kadar balkanlara hayat veren en önemli nehirlerden biri olan şehrin 
ortasından geçen Vardar Nehri ve üzerinde Osmanlı mührü taşıyan günü-
müzde insanlara hala aktif bir şekilde hizmet veren taş köprüdür. Burada 
Vardar Nehrine ve Taşköprüye bir parantez açmadan geçemeyeceğim. Vardar 
Nehri Gostivar’a yakın bir köy olan Vrutok Köyü’nde kaynaklanır, Gostivar, 
Köprülü, Gevgeli gibi şehirlerden geçer, Üsküp şehrini doğu ve batı olarak 
ikiye ayırır. Vardar Makedonya Cumhuriyeti’nin 174 metreküp/s debi ile su 
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potansiyeli en yüksek nehridir ve 301 km Makedonya, 87 km Yunanistan 
topraklarındadır. Suladığı geniş “Vardar Ovası” Türkülere ilham kaynağı 
olmuş ve günümüzde hala yaygın bir şekilde söylenmektedir. Asırlardır 
Makedonya’nın başkenti Üsküp’ün ortasından geçen Vardar Nehri’nin iki 
yakasını birleştiren Taşköprü, Osmanlı’nın Üsküp’teki sembol eserlerinin 
başında gelir. Türk ve Arnavutlar’ın yoğunlukta yaşadığı, Osmanlı’ya ait eser-
lerin bulunduğu doğu bölgesini, Makedon nüfusun ağırlıkta olduğu batı 
kesime bağlayan Osmanlı’nın Üsküp’teki mührü: Taşköprü 12 ayaklı ve 220 
metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki köprünün Fatih Sultan Mehmed 
döneminde 1451-1469 yılları arasında inşa edildiği ve deprem ve savaşlarda 
zarar gördüğü bilinmektedir. Birçok kez restorasyon geçiren Taşköprü, son 
olarak 2002 yılında onarıldı. Restorasyon çalışmaları sırasında köprünün 
mihrabı yıkılırken, bu olay ülkedeki Müslüman kesimin tepkisine neden 
olmuştur. Türkiye’nin girişimleri ile 2008 yılında mihrap yeniden inşa edilir-
ken, dönemin Makedon hükümeti mihrabın tam karşısına Osmanlı’ya isyan 
eden Karpoş anısına bir plaket yerleştirdi. Üsküp Belediyesi’nin armasında da 
yer edinen Taşköprü, dini ya da etnik kökeni farklı olan Makedonya halkları 
tarafından da benimsemiş ve hala aktif olarak kullanılmaktadır.

Yahya Kemal’i anmadan Üsküp anlatılamaz, anlatılsa bile bir yanı eksik kalır 
kanaatindeyim. Şair Anadolu’dan Balkanlar’a gelişimizi Mavera’da Söyleyiş 
şiirinde;

Geldik ti bir zaman Sarı Saltık’la Asya’dan
Bir birdiyarı Rum’a dağıldık Sakarya’dan.

iki mısralık bir beyitle anlatıyor.

Açık Deniz şiirinde;
Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum;
Her lahza bir alev gibi hasretti duyduğum.
Mağlupken ordu, yaslı dururken bütün vatan,
Rüyama girdi her gece fatihane bir zan.
Hicretlerin bakiyesi hicranlı duygular,
Mahsun hudutların ötesinde akan sular.

Kaybolan Şehir şiirinde;
Üsküp ki Yıldırım Beyazıt Han diyarıdır
Evladı Fatiha’na omun yadigârıdır
Firuze kubbelerle bizim şehrimizdi o
Yalnız bizimdi, çehre ve ruhiyle bizdi o
Üsküp ki Şar dağında devamıydı Bursa’nın
Bir lale bahçesiydi dökülmüş temiz kanın.”

Bizim olan şehri kaybedişimizin hüznünü hissederek dolaşıyoruz birazda 
Üsküp sokaklarında. “Üsküp 2014 Projesi” kapsamında Makedonlar’ın ken-
dilerinin Millet kimliği ispat için diktikleri devasa heykeller, ilk bakışta 
Osmanlı eserlerinin görüntüsünü gölgelemiş gibi olsa da Osmanlı eserlerin-
deki sanat ve estetik insanı kendine çekiyor. Üsküp’te devasa taş yığını heykel-
ler, ecdat yadigârı eserlere fiziki bir üstünlük sağlamış bile gözükseler ne 
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Taşköprü’nün ilgi odağı olmasına ne de camilerimize ve mimarimize olan 
ilgiyi azaltamamışlardır. Arnavut ve Türkler’in yaşadığı şehrin doğu kısmında 
hala buram buram İslâm ve Osmanlı tütmektedir. Makedonya hükümetinin 
“Üsküp 2014 Projesi” kapsamında şehrin merkezinde inşa edilen heykeller, 
tarihi görünümlü devasa binalar ve köprüler Taşköprü’yü de etkiledi.
Taşköprü’ye yakın mesafede inşa edilen iki yeni köprü ile adeta tarihi 
Taşköprü’nün ihtişamı gölgelenmek istenmişlerdir. Ancak Osmanlı eseri, 
buna rağmen şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya 
devam etmektedir. Bilge Başkan Aliya İzzetbegoviç’e çok büyük ve yükseğe 
dikilen bir haç gösterilerek bak bizim haçlarımız sizin minareleriniz geçti, 
dediklerinde, bilge başkan eliyle gökteki hilal ve yıldızları göstererek, bak 
bizimkiler yerde değil gökteler onları da geçemezsiniz ya demiştir.”Evet, 
Osmanlı eserleri gökte değil yerde ki yıldızlar mimarisindeki estetik ve güzel-
lik insanları cezbetmektedir. Makedonyalıların yaptıkları ruhsuz estetikten ve 
sanattan yoksun devasa heykeller şehirde yalnızca görüntü kirliliği yapmaktan 
öte bir fonksiyon icra etmemektedirler. Firuze kubbelerimiz güneşin her 
doğuşuyla asılardır parladığı gibi Allah’ın izniyle kıyamete kadar parlayacak-
tır.Günümüzde insanları birbirinden ayıran ve yalnızlaştıran teknoloji ve 
duvarlar dünya gündemini meşgul etse de tarihi Taşköprü asırlardır şehirlerin 
iki yakasında yaşayan insanları bir araya getirmeye devam etmiş ve kıyamete 
kadarda edeceklerdir.

Karmaşık düşünceler içerisinde biraz neşe biraz hüzün Tarihi Eski Üsküp çarşı 
ve sokaklarını dolaştıktan sonra akşam 19:00 sularında Yunus Emre Enstitüsü 
Üsküp Şubesi ve Köprü Derneği ile birlikte Üsküp Bushi Otelin Salonunda 
Üsküp Edebiyat oturumu başladı. Protokol konuşmalarından sonra alfabetik 
sıraya göre sanatçıların ad okunarak çağrılmaya başladı. Resne’de otobüsümü-
zü durdurup samimi bir ısrarla bizi çay içmeye davet eden Emel Hamza Şerif 
kızımız da ismi okunup sahneye çıkınca gayri ihtiyari dikkat kesildim. 
Heyecanlandığı her haliyle belliydi. Şiirini okuyacağı kitabın sayfalarını karış-
tırarak sonunda aradığı şiiri buldu. Heyecanlı samimi duygulu ve titrek bir ses 
tonuyla güzel sayılabilen Türkçe bir aksanla şiirini okudu. Kendisini tebrik 
ettim. Sıra bana gelmişti, adım okunarak çağrıldığımda kalbim küt küt atıyor, 
ayaklarım titriyordu. Çünkü çocukluğumdan beri görmek isteyip de nasip 
olup da bir türlü gelemediğim, Yahya Kemal Beyatlı’nın çocukluğun geçtiği 
şehirdeydim. Üstelik seçkin bir sanatçı ve dinleyici topluluğu önünde şiir 
okuyacaktım. Bu duygu ve heyecanla yıkılmadan sahneye çıkmayı başardım. 
Kısa bir selamlama konuşmasından sonra şiirimi okuyup yerime oturduğum-
da kalbim hala hızla çarpmaktaydı. Evet, bir değil iki dileğim gerçekleşmişti. 
Hem Üsküp’e gelmiş hem de şiir okumuştum. Şiir dinletilerinden sonra TYB 
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan “Balkanlardan Kaşgar’a Türkçe” konulu 
ilgiyle izlenen sunumunu yaptı. Ayrıca D. Mehmet Doğan, M. Kâzım Arıcan, 
H. Ömer Özden, Maksut Yiğitbaş ve Leyla Şerif ’in katıldığı panelde Leyla 
Şerif ’in uzun süre duygu selinde gözyaşlarına hâkim olamayıp ağlaması, yapı-
lan faaliyetlerin ne kadar önemli olduğunu bu topraklarda yaşayan insanları 
etkilediğini açıkça ortaya koydu.

Program bitişinde arkadaşların bir kısmı tebrik ederiz çok coşkulu okudunuz 
derken bir arkadaşım 23 Nisan şiiri okuyan çocuk gibi okudunuz dedi. 
Etkinliği bitirip otele dönüp 9. Kattaki odamın penceresin açtığımda Varna 
Nehri önümde karşıda Makedonya Parlamento’su vardı. Varna Nehri üzerin-

Üsküp Bushi Otelin salonunda 
Üsküp Edebiyat oturumu başladı. 

Sanatçıların adları okunarak 
çağrılmaya başladı. Resne’de 

otobüsümüzü durdurup samimi bir 
ısrarla bizi çay içmeye davet eden 
Emel Hamza Şerif kızımız da ismi 

okunup sahneye çıkınca gayri ihtiyari 
dikkat kesildim. 

4 Mayıs 2018 Üsküp-Makedonya
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de Makedonlar’ın yaptırdıkları iki köprü ışıklandırılmış arada ecdat yadigârı 
taş köprü yapısında kullanılan taşların simetrik yerleşimi asaleti ve zerafetiyle 
kıblegahı, insanı adeta büyülemekte. Gündüz olduğu gibi gecede kalabalıklar-
ca Vardar nehrini geçmek için kullanılmaktadır. Hemen yanı başında yeni 
köprüler sakinken taş köprü çıvıl cıvıl insan kaynamakta. Gece bir süre Vardar 
Nehri Taş Körü ve Üsküp Meydanı’nı seyrettikten sonra uykuya dalmışım. 
Sabah uyanıp aynı güzel manzarayı seyrettikten sonra Vardar Nehri kenarına 
inip sabah sporumu tamamladım.

Kervanımız 6. Günü 5 Mayıs Cumartesi günü sabah saatlerinde Üsküp’ten 
Priştine’ye hareket etti.Priştine’ye varıp Fatih Camii Yaşar Paşa Camii gibi 
Osmanlı eserleri ziyaret edildi.Sultan Murat Türbesi ziyaretine müteakip öğle 
sonrası Prizen’e varıldı. Prizen Şehri’nde Halveti Tekkesi, Bayraklı Camii 
Medrese vb. yerlere kültür gezisi yapıldı. Akşam yemeğine müteakip Prizen 
Yunus Emre Enstitüsü salonunda Kosovalı şair ve yazarların katılımıyla bir 
program gerçekleştirildi. Ayrıca Mehmed Âkif konulu bir panel düzenlendi. 
Gezimiz her bir gün için ayrı bir yazı veya kitap yazılacak kadar dolu geçiyor-
du.

Kervanımız 7. Günü 06.05.2018 Pazar günü sabah Prizen’den İşkodra’ya 
hareket edildi. Yine bir sınır geçecek pasaport kontrolü olacaktı. Rehberimizin 
mahareti sayesinde Arnavutluk’a da kolayca giriş yaptık. Otobüste programda 
şiir okuyacağım söylendi. Biraz heyecanlandım ama artık Üsküp’teki heyeca-
nımdan eser kalmamıştı. İşkodra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) salonunda 
yapılan etkinlikte; T.C. Tiran Büyükelçiği Eğitim Müşaviri Asım Sultanoğlu, 
YEE Müdürü Zafer Kıyıcı, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan konuşma 
yaptılar. Edebiyat faslı konuşmalarından sonra şiir faslında Mücahit Koca, 
Mehmet Sarmış, Blerta Miloya, Ömer Fuçia, Miçens Marku ve ben şiirleri-
mizi okuduk. Salonda Türkçe bilmeyen Arnavut seyircilerde olduğundan 
konuşmalarımız İstanbul’da Üniversite eğitimi alan Verzana Niksiçi tarafın-
dan Arnavuça’ya çevrildi. Dolu bir salon programından sonra konaklayacağı-
mız Colosseo Otel’e döndük.

Kervanımız 8. gününde  7 Mayıs Pazartesi Arnavutluk’tan ayrılıp Karadağ’a 
giriş yaptık. Karadağ adı gibi dağlık bir bölge yolları Türkiye’nin 1970’li yıl-
lardaki yolları gibi ama manzara harika tabiat güzelliği ile dolu. İlk önce yol 
güzergâhımızda olan meşhur Sen Stefan Adası’nı fotoğrafladık sonra tarihi-
Budva şehrini gezdik. Limanda şehir meydanında Şairlerin şiirlerini okuduğu 
taşın üzerine çıkıp bir şiir okudum. Şair olduğumuz anlaşılsın diye sonra 
tekrar yollara koyulduk. Öğle sonrası Tarihi Kotor şehrini zorunlu bir rehber 
eşliğinde gezdik. Akşam saatlerinde Karabağ’dan Bosna’ya doğru harekete 
geçtik. Karabağ’dan çıkış Bosna’ya giriş yaptık. Trebinje’deki Leotar Otele 
vardığımızda saat 23:00 olmuştu.Kendimi yatağa nasıl attığımı hatırlamıyo-
rum.

Kervanımız 9. Günü 08.05.2018 Salı günü yine sabah saat 8:00 sularında 
Mostar’a hareket ettik. Mostar’a vardığımızda karşımızda bir şehir değil, sanki 
bir köprünün ana obje olduğu bir yağlı boya tablosu vardı. Mostar şehrinden 
geçen, Neretva Nehri üzerinde Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayruddin 
tarafından 1566 yılında 456 kalıp taş kullanarak inşa ettiği köprü, Neretva 
Nehri’nden 24 metre yüksekte 30 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde-
dir. Mostar Köprüsü, cesur sporcular tarafından yıllarca bir atlama platformu 

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan “Balkanlardan Kaşgar’a 
Türkçe” ilgiyle izlenen sunumu yaptı. 
4 Mayıs 2018 Üsküp-Makedonya
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olarak kullanılmaktadır. Geleneğe 
göre şehrin erkekleri, nişanlılarına 
cesaretlerini ispatlamak için düğün 
öncesinde köprüden atlarlarmış. 
Bosna-Hersek’te başlayan iç savaş 
sırasında Mostar Köprüsü’ne ilk 
saldırıyı 1992’de Bosnalı Sırplar 
düzenlemiş ancak 1993’te Hırvat 
tankları köprüye daha büyük bir 
zarar veren saldırılarını başlatmış, 
Kasım ayının sonunda köprü 
tamamen yıkılmıştır. Köprünün 
yıkılması iç savaşın durdurulması 
yönünde uluslararası güçlerin 

harekete geçirmiştir. Mostar Köprüsü’nün eski haline uygun olarak yeniden 
inşaası çalışmaları (TİKA) UNESCO ve Dünya Bankası’nın desteğiyle 
1997’de başladı. Köprünün inşaatını Türk şirketi olan ER-BU üstlendi. 
Macar ordusundan dalgıçlar orijinal taşları nehir yatağından bulup vinçlerle 
çıkarmış, suyun içinde bozulmaya uğrayan taşlar yapıda kullanılamadığından 
orijinal taşların çıkarıldığı günümüzde kapalı olan taş ocağı tekrardan bu iş 
için açılıp aynı ocaktan çıkarılan taşlar yapımında kullanılmıştır. Orijinal 
modele sadık kalan şirket, köprünün temellerini de sağlamlaştır.30 metre 
uzunluğundaki, 24 metre yüksekliğindeki köprünün kemerindeki çalışma 
Haziran 2002’de başlanılmış. Kilit taşı Ağustos 2003’te yerine konulmuştur. 
İnşaatı tamamlanan Mostar Köprüsü, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
çok sayıda devletin temsilcilerinin hazır bulunduğu bir törenle, İngiliz Prensi 
Charles tarafından 23 Temmuz 2004 tarihinde açıldı. Böyle Bosna ile aramız-
da tekrar bir köprü kurularak gönül bağlarımız yenilendi. Mostar Blagay Sarı 
Saltık Tekkesi Buna Nehri’nin kaynağın inanılmaz güzel anlatmakla bitmez 
mutlaka buraları görmek lazım Balkanlar çok uzak değil tabiri caizse burnu-
muzun dibinde mutlaka görmek lazım. Ben Saraybosna’yı ayrı bir yazıda 
değerlendirmek istiyorum ve burada şiir okuduğum Üsküp başta olmak üzere 
gezi ile ilgili hislerimi anlatmaya gayret ettim. “Ağızdan çıkan kulağa, gönül-
den çıkan gönüle” ben hiçbir edebi kaygı duymadan yüreğimden geldiği gibi 
yazdım.

Son Söz

Biz köprüler yapmaya devam edelim, biz köprüler kurdukça bir gün mutlaka 
insanlar bizim tarafa geçeceklerdir. Biz kervanlar düzüp yollara çıkmaya 
devam edelim, bir gün mutlaka aşina mekân ve insanlarla karşılaşıp gönül 
bağları kuracağızdır.Bu gezide birçok bizden mekan bizden aşina insanlarla 
karşılaştık. Yedi ülke ve onlarca şehir gördük ve birçok dost yüzlü dost yürek-
li insanla gönül bağı oluşturduk. Umarım Edirne’den Mostar’a Kültür 
Kervanı’mızla ve gezi sonrası yazılarımızla da birçok gönle daha ulaşmış ve 
ulaştığımız gönüllere yıkılmaz bağları kurmuş oluruz. Bu güzel dostlukların 
kurulmasına vesile olan başta Kurucu ve Şeref Başkanımız ve gezi boyu sabah 
vaazlarının vaizi Sayın D. Mehmet Doğan olmak üzere Genel Başkanımız 
Musa Kâzım Arıcan, İbrahim Ulvi Yavuz, M. Enes Kala, Ahmet Fatih 
Gökdağ, Fahri Tuna, Tarkan Zengin, Memiş Okuyucu, Tur Koordinatörü 

Restorasyonu TİKA tarafından 
yapılmaya devam eden önde Sultan 
Murat veya diğer bilinen adıyla Çarşı 

Camii, arkasında 2014-2015 
yıllarında restorasyonu tamamlanan 

Yaşar Paşa Camii ve yine arkada 
minaresi görünen Fatih Camii.         
5 Mayıs 2018 Priştine-Kosova
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Zafer Kızılca,Koşukavak Turun Sahibi Rifat Yakupoğlu, Sunucumuz Cihat 
Zafer, Fotoğrafçımız Mustafa Ekici, Gazeteci Bedir Acar, şoförlerimiz, bizi 
misafir eden ev sahibi kuruluşun yetkilileri, programımıza renk katan mahal-
li şair, yazar ve burada isimlerini zikredemediğim programa katılanaz veya çok 
emeği geçen herkese gönül dolusu şükran ve minnetlerimi sunuyorum.

 

Yolculuğun son yemek molası. 9 Mayıs 2018- Saraybosna / Bosna- Hersek



ANADOLU’DAN BALKANLAR’A 
KÜLTÜR YOLCULUĞU’NDAN NOTLAR

MENSUBU olduğum Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. Kuruluş yıldönümü 
dolayısıyla Kültür Bakanlığı’nın desteği ile düzenlenen “Edirne’den Mostar’a 
Kültür Kervanı” programına yönetim kurulumuz beni de dahil etti.

10 yıl önce TYB’nin 30. Yılında gerçekleştirilen Edirne’den Ardahan’a Kültür 
Kervanı’na da katılmıştım. Balkan ülkelerini görme, yaklaşık 40 değerli ede-
biyatçı, ilim adamıyla beraber yolculuk yapma, onları yakından tanıma ve 
tecrübelerinden faydalanma fırsatı verildiği için çok mutlu oldum.

29 Nisan 2018 Pazar günü Ankara’dan İstanbul’a hareket ettik. Harbiye’de 
konaklayacağımız otelde verilen yemek sırasında katılımcıların bir bölümüyle 
tanışma fırsatı buldum. Daha sonra güneşli bir havada İstanbul boğazında 
güzel bir tekne turu yaptık. Bu sırada ekipteki vazifem olan fotoğraflama işine 
koyuldum ve Boğaz manzaralarından güzel kareler yakalama imkânım oldu.

Akşam saatlerinde TYB İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 40 değerli 
ilim, fikir ve sanat adamına ödüllerin verildiği “40. yıl vefa gecesi”ne katıldık. 
Programın ardından İncesaz grubunun verdiği konser ruhumuzu dinlendirdi.

Edirne: Mimar Sinan’ın ustalık eserinin şehrindeyiz.

30 Nisan 2018 Pazartesi sabahı otobüs ile Edirne’ye yolculuğumuz başladı. 
Edirne’de bizi davullu zurnalı sıcak bir karşılama bekliyormuş. Ünlü bir 
lokantada yenilen yemeğin ardından bir araya geldiğimiz Dr. Mustafa 
Hatipler Hoca ile önce Selimiye Camii, ardından Eski Camii’ni ziyaret edip 
kendisinden bölge tarihi açısından önemli bilgiler aldık. En son 10 yıl önce 
gördüğüm Selimiye Camii daha da güzelleşmişti sanki.

Mustafa Ekici
TYB Genel Merkez İdari İşler Müdürü

Güneşli bir havada İstanbul 
boğazında güzel bir tekne turu 

yaptık. Bu sırada ekipteki vazifem 
olan fotoğraflama işine koyuldum ve 

boğaz manzaralarından güzel kareler 
yakalama imkânım oldu.                
29 Nisan 2018 İstanbul 
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Ufak bir gezinin ardından Karaağaç bölgesinde Meriç Nehri’nin kıyısında 
edebiyat ve şiir faslı programımızı gerçekleştirdik. Böylece programın açılışını 
Edirne’de yapmış olduk. Akşam saatlerinde Mustafa Hatipler Hoca bize şehri 
gezdirdi. Manevi havası yüksek bir yerde bulunan Muradiye Camii’nde vakit 
geçirirken gönüllerimiz huzurla doldu.

10 günlük yolculuğun ilk ayağı Edirne’de kendi sınırlarımız içindeki Osmanlı 
eserlerini görerek programa başlamak bizim için âdeta ısınma turu olmuştu.

Balkanlar’da İlk Durak Kırcaali

1 Mayıs 2018 Salı günü sabah saatlerinde otelden ayrıldık.Uzun yolculuğu-
muzda otele kıyasla daha fazla zaman geçireceğimiz otobüsümüze eşyalarımı-
zı taşıdık. Şeref Başkanımız D. Mehmet Doğan daha önce çokça katıldığı bu 
tarz etkinliklerin verdiği tecrübeyle katılımcılara tavsiyelerde bulunarak hayır-
lı yolculuklar diledi. Kapıkule sınır kapısından çıktıktan sonra hatıra fotoğra-
fı için objektife verdiğimiz pozla Balkan yolculuğumuz başladı.

İlk durağımız Bulgaristan’ın Kırcaali şehriydi. Burada şehre ismini veren Gazi 
Kırcaali merhumun kabrini ve kabrin yanı başında bulunan Müftülüğü ziya-
ret ettik. Şehirde yaşayan Türklerin oranı Bulgarlar’dan daha fazla olduğu için 
çarşı civarında gezinirken Türkçe konuşanlarla sıklıkla karşılaştık.

Daha sonra Kırcaali şehrinin Podkova kasabasında bulunan ve rivayete göre 
nişanlıları savaşta şehit olan yedi kızın çeyizlerini satarak 1428 yılında yaptır-
dıkları “Yedi Kızlar Camii”ne uğradık. Yeşil bir avlu içinde bulunan camiinin 
yapımında tek bir çivi bile kullanılmamış. Camii cemaati ve imamı bizi içten-
likle karşılayarak bütün yol arkadaşlarımıza ikramlarda bulundular. Ardından 
Bulgaristan’da yaşayan Türklerin özgürlüğü için mücadele eden ve ömrünün 
24 yılını hapislerde geçiren Nuri Turgut Adalı’nın kabrini ziyaret ettik. 
Ziyaretlerin ardından şehir merkezinde bulunan Ömer Lütfi Türk Derneği’nde 
edebiyat faslı icra edildi. Programa bölgeden şairlerinin katılması ayrı bir 
güzellikti. Programın sonunda Dostlar Grubu, Anadolu ve Rumeli türküleri 
okudular.

Filibe: Farklı kültürlerin harmanlandığı şehir

2 Mayıs 2018 Çarşamba günü Kültür Kervanı’nın durakları Filibe ve 
Gümülcine idi. İlk olarak Bulgaristan’ın ikinci büyük şehri Filibe’ye uğradık. 

Kırcaali şehrinin Podkova 
kasabasında bulunan ve rivayete 
göre nişanlıları savaşta şehit olan 
yedi kızın çeyizlerini satarak 1428 
yılında yaptırdıkları “Yedi Kızlar 
Camii”ne uğradık. Yeşil bir avlu 
içinde bulunan camiinin yapımında 
tek bir çivi bile kullanılmamış. Soldan 
sağa üsten ilk sıra: Zafer Kızılca, 
Mehmet Sait Uluçay, Yedikızlar Camii 
İmamı, Mahmut Bıyıklı,  Mehmet 
Sarmış, H. Ömer Özden, Kırcaali 
Müftü Yardımcısı Nasuh Nasuh, Fahri 
Tuna, Rifat Yakupoğlu, ikinci sıra: 
Rahman Ademi, İ.Ulvi Yavuz, M. 
Kazım Arıcan, D. Mehmet Doğan, 
Volkan Tanyıldız, Maksut Yiğitbaş, 
Bekir Sıddık Soysal, Mehmet 
Kurtoğlu, Faruk Uysal, Tarkan 
Zengin, Cihat Zafer, Mücahit Koca, 
Mustafa Özçelik, Müzekki Ahmet, ön 
sıra Bünyamin Yılmaz, M. Hanifi 
İspirli, M. Enes Kala, Memiş 
Okuyucu, Nazif Öztürk.Yedikızlar 
Camii. 
1 Mayıs 2018 Kırcaali-Bulgaristan
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Filibe’de Osmanlı eserlerinin yanı sıra Yunan ve Bizans mimarisi kalıntıları da 
görmek mümkün. Antik stadyumun hemen yanında Sultan 1. Murad döne-
minde yaptırılan ve Balkanların en eski camisi sayılan Hüdâvendigâr Camii 
(Cuma Camii) bulunmaktadır. Arnavut kaldırımlı dar sokaklardan ilerleyerek 
şu anda özel bir restoran olarak hizmet veren Filibe Mevlevîhânesi’ne uğradık. 
Mevlevîhâne özel mülk kapsamında olduğu için sadece giriş kısmında bulu-
nan ve şehirde hayat süren üç kültürü tasvir eden bir resmi görebildik. 
Ardından Nöbet Tepe’ye çıktık. Şehri bu tepeden temaşa edilirken cami 
minareleri ve çan kuleleri dikkatimizi çekti.

Filibe’den ayrıldıktan sonra Yunanistan’a giriş yaparak Gümülcine’ye vardık. 
1928 yılında kurulan Gümülcine Türk Gençlerbirliği’nde şiir ve edebiyat 
programımızı icra ettik. Programda konuşan TYB Genel Başkanı Prof. Dr. 
Musa Kâzım Arıcan, “Bu bir kültür yolculuğudur. Anadolu irfanını Evlad-ı 
Fatihan’la buluşturuyoruz” diyerek Kültür Kervanı programının amacını özet-
ledi. Daha sonra Batı Trakya İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları 
Derneğinde verilen yemeğin ardından Selanik’e doğru yola koyulduk.

Selanik

Mayıs 2018 Perşembe günü ilk olarak Selanik’te Atatürk’ün doğduğu evi 
ziyaret edip ardından Yunanlılar tarafından beyaza boyanan ve üzerine Yunan 
bayrağı dikilen Osmanlı eseri “Kızıl Kule” önünde hatıra fotoğrafı çektirdik. 
5 asır Osmanlı egemenliğinde yaşamış şehirde çok az Osmanlı eserinin kalmış 
olması bizim için hüzün vericiydi.

Selanik’ten ayrılarak Makedonya’ya geçtik. Manastır şehrinde Kadı İshak 
Çelebi Camii, 2. Abdülhamid’in yaptırdığı saat kulesi ve Manastır Askeri 
İdadisi’ni gezdikten sonra Ohri’ye hareket ettik. Ohri’de Pir Mehmed Hayati 
Halveti Türbesi’ne uğrayıp çarşının içinden yürüyerek Ohri Gölü kıyısında 
dolaştık. Ohri’de birçok kilise bulunmakta. Kiliselerin bir kısmı Osmanlı 
döneminden önce inşa edilmiş. Osmanlı’nın yüzyıllar boyu bu topraklara 
hoşgörüyle hâkim olduğunun resmi bu.

Ohri’deki son durağımız Halveti Tekkesi’ydi. Burada yatsı namazını edâ ettik-
ten sonra zikir ve sohbet ortamına dâhil olduk. Cemaatin içindeki çocukların 
varlığı, tekke imamının onlara İslâmiyeti anlatması bu topraklarda emanetçi-

1928 yılında kurulan Gümülcine Türk 
Gençlerbirliği’nde şiir ve edebiyat 

programımızı icra ettik. Programda 
konuşan TYB Genel Başkanı Prof. 

Dr. Musa Kâzım Arıcan, “Bu bir 
kültür yolculuğudur. Anadolu irfanını 

Evlad-ı Fatihan’la buluşturuyoruz” 
diyerek Kültür Kervanı programının 

amacını özetledi. 
2 Mayıs 2018 Gümülcine-Yunanistan
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lerimizin olduğunun göstergesiydi. Ardından imam ve cemaatle çay içerek 
onlarla tanışma imkânı bulduk. Yanımda oturan Ohrili bir amca tekstil işiyle 
uğraştığını, İstanbul’dan ürünleri alıp burada sattığını, ülkemize duacı oldu-
ğunu ve Türkiye’nin daha da güçlenmesini temenni ettiklerini söyledi.

Makedonya

4 Mayıs 2018 Cuma sabahı Kervan’dan bir heyet, Avrupa’nın bütün bölüm-
lerinde Türkçe eğitim veren ilk ve tek üniversitesi Uluslararası Vizyon 
Üniversitesi’ni Gostivar’da ziyaretederken biz diğer katılımcılarla, Türk Köyü 
Banisa’da bulunan Genç Kalemler Derneği’nin yetkilileriyle birlikteydik. 
Gençlere TYB yayınlarından kitaplarla, Kervan için hazırlanan minyatürden 
bir örnek hediye ettik. Onların da bizlere hediyesi takımlarının forması oldu. 
Türk Köyü Banisa duvarlarına Türkiye’de yayınlanan meşhur dizilerin isimle-
rinin kazınması gözlerimizden kaçmadı.

Ziyaretin ardından Cuma namazını edâ etmek üzere Kalkandelen’deki işleme-
leri ve süsleriyle gözleri doyuran Alaca Camii’ne vardık. Hem iç hem de dış 
görünüşü ile daha önce bu kadar süslü bir cami görmemiştim. Cami avlusun-
daki toplu fotoğraf çekimi sonrası bölgeye yakın olan Harabati (Sersem Ali) 
Baba Tekkesi’ne uğradık. Tekke’de tanıştığımız Cumali Bey, burayı nasıl 
koruduklarını anlatırken hepimizin gözleri dolmuştu. Daha sonra Bektaşî 
Dervişi Abdulmuttalip Bekiri’yi ziyaret edip buradan ayrıldık.

Nihayet akşama doğru programımızı gerçekleştirmek üzere Üsküp’e vardık. 
Üsküp gezimizde şehrin tarihi yapısının korunduğunu ancak yakın zamanda 
dikilen heykellerle Osmanlı eserlerinin gizlenmeye çalışıldığını gördük. 
Makedonya hükümeti Üsküp’ün her köşesini devasa heykellerle doldurmuş 
ve şehirde görüntü kirliliğine yol açmış. Vardar Nehri üzerindeki Osmanlı’nın 
mührü olarak nitelendirilen Taşköprü de yanı başına yapılan köprülerle arka 
plâna itilmeye çalışılmış. Bu topraklarda, siyasilerin asırlık eserlere tahammül 
edemeyişleri içlerindeki Osmanlı düşmanlığını da ortaya çıkarmaktadır.

Üsküp’te programın yapılacağı otele akşam vakti vardık. Otelin bahçesine 
TYB’nin 40. Yılı fotoğraf ve afiş sergisi açıldı. Üsküp’te program ortağımız 
Köprü Derneği idi. Programı izlemeye gelen katılımcılar böylece TYB’nin 
tarihi ile ilgili fotoğrafları görme imkânına kavuştular. Şeref Başkanımız D. 
Mehmet Doğan tarafından verilen “Kaşgar’dan Balkanlara Türkçe” konulu 

Üsküp’te programın yapılacağı Otelin 
bahçesinde TYB’nin 40. Yılı fotoğraf, 
afiş ve broşür sergisi açıldı. Üsküp 
Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve 
Köprü Derneği Başkanı Zekeriya 
İbrahimi ile birlikte D. Mehmet 
Doğan, M. Kazım Arıcan, Mehmet 
Sait Uluçay TYB’nin 40 yılının 
broşürlerini incelerken.                       
4 Mayıs 2018 Üsküp-Makedonya
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fotoğraf sunumlu konferansının ardından Türkiye’den ve Üsküp’ten edebiyat-
çılara, şairlere kulak verdik. Programda ayrıca D. Mehmet Doğan, M. Kâzım 
Arıcan, H. Ömer Özden, Maksut Yiğitbaş ve Leyla Şerif ’in yer aldığı bir 
panel de düzenlendi.

Kosova

5 Mayıs 2018 Cumartesi günü Makedonya’dan ayrılıp Kosova sınırlarına 
girdik. İlk olarak Priştine yakının Kosova’da bulunan Şehit Sultan 1. Murat 
Hüdâvendigâr Türbesini ziyaret edip dualar ettik. Daha sonra edebiyat ve şiir 
faslı gerçekleştireceğimiz Prizren’e doğru yola koyulduk. Prizren’e yaklaştığı-
mızda uzaktan şehrin tarihi yapısını koruduğunu gözlemledim. Akdere’nin 
ikiye ayırdığı şehir, bahar şenlikleri dolayısıyla kalabalıktı. Şehrin içinde bulu-
nan ve suyundan içenlerin dualarının kabul edildiği rivayet edilen şadırvan-
dan suyumuzu içip kısa bir şehir turu attıktan sonra programımızı gerçekleş-
tirmek üzere Yunus Emre Enstitüsü’ne geçtik. Edebiyat ve şiir fasıllarının 
yapıldığı programın açılışında TYB’nin 40. Yılı dolayısıyla hazırlanan belgesel 
de izleyicilere sunuldu. Programın kapanışı fotoğraf sergisiyle yapıldı.

Son Kale İşkodra

Kervanın yedinci gününde 6 Mayıs Pazar sabahı Arnavutluk’un İşkodra şeh-
rine doğru yola çıktık. Şehir turunun ardından Osmanlı’nın bu topraklarda 
kaybettiği son kale İşkodra Kalesi ile Boyana ve Drin nehirlerinin kavuştuğu 
noktayı çok iyi gören bir lokantaya uğradık. Bu muhteşem manzara eşliğinde 
yenilen yemeğin ardından müzik grubu bizlere Türkçe eserler sundular. 
Akşam programımızı gerçekleştirmek üzere Yunus Emre İşkodra Merkezi’ne 
geçtik. Buradaki program açılışında bu defa TYB’nin 100 Yıl Sonra İlim 
Heyeti Çanakkale’de programının belgeseli gösterildi. Edebiyat ve şiir fasılla-
rının ardından da fotoğraf sergisi yapıldı.

Ertesi gün sabah saatlerinde 90’lı yıllarda Müslümanların canları pahasına 
cuma namazı kıldıkları minaresi yıkılmış Kurşunlu Camii’ne uğradık. 
Camii’nin duvarındaki eski fotoğraflardan caminin bir zamanlar kalabalık bir 
cemaatinin olduğu belli oluyordu. Ayrıca caminin yakınında, yıkılmış bir 
başka caminin minare kalıntılarını görmemiz bu bölgede Müslümanlara yaşa-
tılan zulmü gözler önüne serdi.

Adriyatik kıyısında Karadağ’dayız

7 Mayıs Pazartesi günü Arnavutluk’tan ayrılarak Karadağ’a doğru hareket 
ettik. Karadağ’da ilk durağımız tarihî Bar şehriydi. Çarşının içinden geçip Bar 
Kalesine çıkarak şehrin güzel manzarasında hatıra fotoğrafları çekildik. Ayrıca 
kale üzerinde bulunan müzeyi ziyaret ettik. Bar kalesindeki balık ziyafetinin 
ardından şehirden ayrılıp sırasıyla Adriyatik kıyısındaki Budva ve Kotor şehir-
lerine giderek buradaki tarihî yerleri gördük. Akşam Karadağ’dan ayrılıp 
konaklamak üzere Bosna Hersek’te bulunan Trebinye’ye doğru yola koyulduk.

Kervan Mostar’da

8 Mayıs Salı günü Bosna Hersek’te ilk olarak Poçitel’e uğrayıp bu şehrin çar-
şısından geçerek kaleye çıktık. Kale üzerinden şehir manzarasını seyrettikten 
sonra kale dibinde bulunan çay bahçesinde mola vererek mekân sahibi Adem 



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN 40. YILINDA EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI 113

Bey ile muhabbet ettik. Adem Bey ile birlikte şehirde bulunan esnafların bir 
çoğu Türkçe konuşabiliyorlar.

Kısa Poçitel turunun ardından Neretva Nehri’nin kıyısındaki Balagay 
(Alperenler) Tekkesi’ne uğradık. Ardından Kültür Kervanı’na ismini veren 
Mostar’a ulaştık. Neretva Nehri ve üzerindeki tarihî Mostar Köprüsü ile gözü-
müzü alamadığımız muazzam güzellikteki Mostar, Kültür Kervanı boyunca 
en çok beğendiğim şehirlerden biri oldu. Programa neden isminin verildiğini 
bu güzel şehri gördüğümde daha iyi anladım. Mostar’da yine Yunus Emre 
Enstitüsü iş birliğiyle programımızı gerçekleştirdikten sonra çevredeki bir 
kafenin terasından bir müddet bu eşsiz manzarayı çay eşliğinde izleyip hafıza-
mıza işledik. Bu şehirde savaşın izlerini taşıyan bazı yapılar tarihe tanıklık 
ediyor. Kısa süre çarşıyı gezip şehir turunu noktalayarak akşam Saraybosna’ya 
ulaştık.

Son durağımız Saraybosna

Programın son günü olan 9 Mayıs’ta Saraybosna Yunus Emre Merkezi’nde 
son programımızı gerçekleştirdik. Programın açılışında Şeref Başkanımız D. 
Mehmet Doğan görüntüler eşliğinde “Kaşgar’dan Balkanlara Türkçe” konulu 
konferans verdi. Ardından son kez Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. Yılı fotoğ-
raf sergisi izleyicilere sunularak program noktalandı. Programların ardından 
Bilge Başkan Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret ederek dualar okuduk. Şehir 
çarşısını gezip Gazi Hüsrev Bey Camii’ne uğradık. Günümüzde çay bahçesine 
dönüşmüş tarihi Morika Han’da katılımcılarla son çayımızı içip on gün süren 
Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı programımızı hayırlısıyla nihayete erdir-
dik.

Yaklaşık 3000 km yol kat edip 10 güne 8 ülke 30’dan fazla şehir ve bir daha 
unutulmayacak anılar sığdırdık. Bu yorucu ama doyurucu programda ata 
yadigârı topraklarımızı görüp tarihimizi yakından tanıyarak bu bölgedeki 
sorunları daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Balkanlara ülkemizden yapılan 
yardımları görmek memnuniyet verici. Yardımların, desteğin daha da artaca-
ğını ümit ediyorum.

Anadolu’dan Balkanlar’a ulaşan kültür yolculuğunda beni de aralarında 
bulunduran TYB yönetimimize, programa maddi destek sağlayan T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na, Kervan’a katılan 40 değerli edebiyat ve ilim adamına 
ve emeği geçenlere teşekkür ediyor; böyle programların sayısının artmasını 
diliyorum.

 

Günümüzde çay bahçesine 
dönüşmüş tarihi Morika Han’da 
katılımcılarla son çayımızı içip on gün 
süren Edirne’den Mostar’a Kültür 
Kervanı programımızı hayırlısıyla 
nihayete erdirdik. 
9 Mayıs 2018 Saraybosna-Bosna-
Hersek



KUŞLAR GİTMEZ İNSANLAR GİDER
(Kültür Kervanı Gezisi Notları’ndan Bir Kesit: Gümülcine’ye Dair)

GÜMÜLCİNE’YE bu ikinci gelişim. Birkaç yıl önce Batı Trakya Türkleri’nden 
Hüseyin Mehmet kardeşimin çıkardığı Fiyaka dergisinin düzenlediği edebiyat 
yarışmasının jüriliğini yapmıştım. Ödül töreni vesilesiyle de Gümülcine’yi 
görme fırsatı yakalamıştım. Doğrusu ilk Gümülcine ziyaretimde sınırın 
yapaylığı ve saldırganlığı epey canımı sıkmıştı. Neden mi yapay? Coğrafya, 
mimari ve insan sınırın her iki yanında da aynı. Bir ülkeden ötekine geçerken 
insan psikolojisi küçük de olsa bir değişiklik bekliyor oysa doğa ve kültür ve 
elbette dindaşlarımız, ırkdaşlarımız sınırın iki yanı boyunca yaşamaya devam 
ediyorlarken bizi tam ortadan bölen sınır, ister istemez kişiye bir parçasını 
dışarıda unutmuş hissettiriyor. Peki neden saldırgan? Sınırlar doğası gereği 
koruma, muhafaza etme, savunma amaçlı yapılırlar. Belirlenmiş bir bütünlü-
ğü dış etkenlerden koruma, sınırların içinde kalanların maddi manevi güven-
liği vs. Oysa bu haliyle, hissettiğim tek şey ayrılık. Ve bu nereden baksan 
incitici. Şimdi de aynı duygular içindeyim.

Evet, Türkiye Yazarlar Birliği’nin düzenlediği “Kültür Kervanı”yla tur boyun-
ca neredeyse bütün Balkan ülkelerini göreceğiz. Evet bütün bu coğrafya bir 
zamanlar Osmanlı mülküydü ve “bir zamanlar bizim” olan bu topraklarda 
dolaşıp ecdad mirasının yaban ellerde oluşunu görmek yürek yakan bir ger-
çek. Bunu fetihçi bir kafayla söylemiyorum. “Buralar hep bizimdi” deyip toz 
pembe hayaller kurmaya başlayan, geriye bakmaktan boynu tutulanların 
nostaljik uyuşma haliyle de. Bana bunları düşündüren bir hedef, ideal, dava, 
gizli bir emel değil kaynağından tam emin olamadığım bir efkâr. Daha gün-
delik, insani, içten bir efkâr. Çok sevdiğin birinden ayrı düşmüş gibi, bir türlü 
hatırlayamadığın fakat sürekli dilinin ucunda dolaşan bir söz gibi, kaynağını 
tespit edemediğin bir gönül sızısı gibi. İnce ince ve gizlice, sessizce kanayan 
bir yara gibi. Hüzün gibi. En fazla da burada Batı Trakya’da. Bir bütünü koru-
yan değil ayıran, doğal değil yapay, korumacı değil saldırgan bir sınırın her iki 

tarafı da esasen yanlış taraftır. Neresinde kal-
mış olursan ol, sınırın yanlış tarafındasındır. 
Yanlış ve eksik.

Hüseyin’le önceden haberleşmiştik. Şehre gir-
diğimizde bizi bekliyor buluyoruz onu. 
Hararetle kucaklaşıyoruz. Büyük bir grubuz 
ve fakat her büyük grupta olduğu gibi küçük 
halkalar ilk günden oluştu. Bizim iç halkamız, 
Cemal Şakar, Necip Tosun ve Abdullah 
Harmancı’dan oluşuyor. Dört öykücü, geldi-
ğimiz gördüğümüz yerlerin hikâyelerini gözle-
yerek, araştırarak ve yeni hikâyeler kurgulaya-

Aykut Ertuğrul
Hikâyeci

Gümülcine’ye bu ikinci gelişim. 
Birkaç yıl önce Batı Trakya 

Türkleri’nden Hüseyin Mehmet 
kardeşimin çıkardığı Fiyaka dergisinin 

düzenlediği edebiyat yarışmasının 
jüriliğini yapmıştım.
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rak adımlıyoruz buraları. Hüseyin’le hepimiz bir şekilde önceden tanışmışız. 
Bize ev sahipliği yapmak için sabırsızlanıyor, geçen sefer olduğu gibi.

Tek başına kısıtlı imkanlarla azimle, coşkuyla İstanbul, Ankara, Gümülcine 
arasında mekik dokuyarak bir kültür ordusu gibi çalışıyor Hüseyin. Edebiyat 
dergisi çıkarıyor, edebiyat yarışması düzenliyor, Türkiye’den buraya şair yazar-
ların gelip ders vermesini sağlamaya çalışıyor, bir yandan da Türkiye’deki 
akademik eğitimini sürdürüyor. İçinde bulunduğu topluluktan, iyi okurlar iyi 
yazarlar yetişmesine vesile olmaya çalışıyor. Allah muvaffak etsin. Ama elbette 
zorlanıyor çünkü Gümülcine ahalisinin birinci önceliği doğal olarak sanat 
edebiyat değil, beka. (Daha sonra bütün yolculuk boyunca dört öykücü bu 
konuyu konuşacağız; sanatın önceliği meselesini) Maslov’un ihtiyaçlar hiye-
rarşisi bu bize hoş gelse de gelmese de bir gerçeği yansıtıyor ve bu hiyerarşide 
entelektüel eğitim ilk sıralarda değil. Dolayısıyla Hüseyin gibilere olması 
gerekenden iki kat daha fazla gayret etmek düşüyor. Bütün bu yokluk içinde 
mecraını arayan bir genç sanatçı, yetenekli bir genç, zeki ve hevesli bir ente-
lektüel adayı etrafına baktığında ona yön verecek, adres gösterecek, yolu işaret 
edecek birilerini bulabilmeli. Kültür sanat faaliyetlerinde esas olan daima 
budur zaten. Yoksa kimseyi zorla “kültürlendiremezsiniz.” Gümülcine için 
böyle bir ocağın olduğunu başta seçilmiş müftü olmak üzere Gümülcine eşra-
fının da bu ocağın harlaması yönünde canla başla çalıştıklarını söylemeden 
geçmek olmaz. Öncelikleri beka dedik, açmak gerekir belki de. Anlayabildiğim 
kadarıyla iki büyük tehdit söz konusu. Birincisi Yunanistan’ın Batı Trakya 
Türkleri’ne karşı çoğu zaman adaletsiz seyreden, asimilasyon politikaları. 
İkincisi ise zamanın ve çağın ruhunun da etkisiyle buradaki gençlerin hızla 
Gümülcine’yi terk etmeleri: Türkiye ve başka ülkelere göç etmeleri. Oysa söz 
konusu siyasi şartlarda her göç, demografik yapının değişmesine sebep oluyor 
ve her göç Kavafis’in o şiirindeki gibi dönecek bir yerin kalmaması ihtimalini 
de içinde barındırıyor. Gümülcine’nin yetişkinleri bunun farkında, toprağı-
mızı terk etmemeliyiz diye sürekli birbirlerine telkinlerde bulunuyorlar. Ama 
gençlere de hak vermemek elde değil. Hayat ve çağ ve dünyevi imkanlar 
bütün cazibesiyle onları dışarıya çağırıyor. İçinden çıkılmaz bir çelişki; otur-
duğumuz yerden, onların yaşadığını yaşamadan, İstanbul’dan, Ankara’dan 
eleştirmenin bize haram olduğu bir konu. Kim bir genci hayattan men etme 
yetkisine sahiptir ki?

Tek başına kısıtlı imkanlarla azimle, 
coşkuyla İstanbul, Ankara, 
Gümülcine arasında mekik 
dokuyarak bir kültür ordusu gibi 
çalışıyor Hüseyin Mehmet. Edebiyat 
dergisi çıkarıyor. 
2 Mayıs 2018 Gümülcine-Yunanistan
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Hüseyin’den bizi Çukur Kahve’ye götürmesini istiyorum. İlk gelişimden 
hatırladığım bu kahve, çay ve kahvesinin lezzeti, işleten Metin Bey’in muzip 
cana yakınlığı; elbette dükkânın iç ve dış duvarlarına asılı kafeslerdeki bülbül 
ve saka kuşlarıyla hatırımda. Az sonra Çukur Kahve’den içeri giriyoruz. 
Muhabbetle selamlıyoruz Metin Bey’i; o da aynı muhabbetle selamımızı alı-
yor. Kahvenin televizyonunda Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümü yayında. 
“Gelin gelin, yeni başladı” diyerek bizi davet ediyor. Teşekkür edip dışarıdaki 
sandalyelerde oturacağımızı söylüyoruz. Diriliş dizisini izlemiyor oluşumuzu 
garipsiyor. Ne düşündüğünü anlamak zor değil. Onun deyimiyle, “azıcık zevk 
sahibi her Türk” bu diziyi izlemeli. Belki azınlık psikolojisinden bahsetmek 
gerekir. Farkındayım “azınlık” ifadesinin kendisi de can acıtıcı. Yaramıza tuz 
basıp devam etmek gerekirse, Batı Trakya’da yaşayan Türkler’in vatan duygu-
larının çok sağlam oluşunu, birbirleriyle olan dayanışmalarını bu psikolojiye 
bağlayabiliriz. Türkiye’yle ilgili her mesele, burada birinci öncelikli olarak 
yerini alıyor hal böyle olunca da. İlk bardak çaylar geldiğinde dayanamıyor 
hem fotoğrafını çekmek hem de hafızama kazımak için yeniden dükkanın 
içine girip inceliyorum. Metin Bey’e laf atmış olmak için “kuşlar gitmemişler, 
duruyorlar” diye mırıldanıyorum. Metin Bey, gözlerini televizyon ekranından 
hiç ayırmadan şöyle diyor: “Kuşlar gitmez nereye gidecek? Kuşlar gitmez, 
insanlar gider.” Hadi bakalım. Sıradan insanın, gayet sıradan bir şey söyler 
gibi beynimize çaktığı bu kaçıncı çivi?

Kuşlar gitmez insanlar gider! İşte Metin Bey, izlediği diziden gözlerini dahi 
ayırmadan, düşünmeden, duraklamadan; deminden beri, düşünüp durdu-
ğum, hakkında afili sözler etmeye çalıştığım, tespitler sıraladığım konuyu 
özetledi bile.

Gümülcine’nin sorunu ne? “Kuşlar gitmez insanlar gider.”

Gümülcine’de yaşayan insanların ruh hali nasıl? “Kuşlar gitmez, insanlar 
gider!” Dört minik kelimeden oluşan iddiasız bir cümle hem buradaki hüzün-
lü yalnızlığı hem Batı Trakya Türkleri’nin sitemini hem insanın doğasını hem 
gitmenin zorunluluğu karşısındaki çaresizliğimizi, hem şikayeti, hem kabulle-
nişi mükemmelen içinde barındırıyor. Dersimi almış olarak yerime oturuyo-
rum. Çayımı yudumlarken düşünmeye ve kendi kendime mırıldanmaya 
devam ediyorum: “Kuşlar gitmez, insanlar gider”

Sohbet ediyoruz. Pek katılamıyorum. Her şehir, -içinde bir turist değil seyyah 
olarak durmayı başarabilirsen eğer-, kendisini ziyaret edene küçük hatıralar 
verir. Her şehir, seyyahların zihinlerinde ölümsüzleşmeye çalışır. Şehirler, 
biraz da o şehre yolu düşenlerin zihinlerinde yaşar. Benim için Gümülcine, bu 
söz artık. Çaylarımız bittikten sonra Metin Bey’le vedalaşıyoruz; “gidiyoruz” 
Metin Bey, yine geleceğiz inşallah. “Gidiyoruz çünkü kuşlar gitmez, insanlar 
gider” diyorum. Ardımızdan galiba acıyla gülümsüyor.



SEYREYLE BALKANLAR’I BAK NELER GÖRECEKSİN

BİR ucunda Selimiye’nin diğer bir ucunda Gazi Hüsrev Bey Camii’nin 
mühürlediği bir coğrafyada seyahat etmek kısmet oldu. Bir coğrafya ki fatih-
lerin bu topraklara taşıdığı adalet ve müsamaha ile yoğrulmuş, yerli halkı 
İslâm’la şereflenmiş, torunları ile şenlenmiş. Bu düğünün eserleri günümüze 
uzanmış. Ne hazin ki bu toprakları terke mecbur bırakılmışız.Yahya Kemal’i 
bir daha okumalı. Âkif ’in son vatan için duyduğu ızdırabı ve haykırışı bir 
daha duymalı.

Yöneticilerinden biri olduğum TYB’nin 40. yılı için bir dolu faaliyet planlan-
mıştı. Bu faaliyetlerden biri de “Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı” idi.
Aslında Kervanın son menzili Saraybosna olacak. Ancak “Mostar” kelimesi-
nin ses gücü ve şehrin şirinliği bizi bağlamış olmalı. Ancak asıl sebep Edirne 
ve Mostar’daki gönülleri bağlayan muhteşem köprüler. Ah! acıların şehri 
Saraybosna seni unutur muyuz?

Üzerinde çok hoşuma giden “Koşukavak” yazılı ve bir dolu şair, yazar, 
düşünür dostların doldurduğu otobüsle 30 Nisan sabahı İstanbul’dan 
Edirne’ye yola çıkıldı.“Koşukavak”ın isminin neye tekabül ettiğinin acı 
gerçeklerini Bulgaristan sınırları içinde öğrendik. Otobüsün altı yolcuların 
bagajları ile birlikte belli merkezlerde dağıtılacak kitaplar, broşürler, sergi 
malzemesi afişler, branda afişler, foto bloklarda TYB tarihinden fotoğraflar, 
sergilemek için şövalelerle doldu, almadı kalan arka koltuklara kondu.

Edirne’den başlayan yolculukta bir daha gördük ki Koca Sinan muhteşem 
eserini hangi gerekçelerle buraya yapmış olduğu rivayetleri söylene dursun 
Selimiye’nin kadim balkan coğrafyasının eteğinden tuttuğu, Trakya’nın bek-
çisi olduğu muhakkak.

Edirne’yi bize gezdirip anlatan Mustafa Hatipler Bey bir heyecan insanı. 
Mekânlar diliyle canlanıyor, Edirne gece konuşuyor. Edirne kuru turistik 
şehirden uzaklaşıp tarih oluyor.

Edirne’de güler yüzlü dost insan Rıdvan Canım’la buluşuyoruz. Uzun süren 
Erzurum ikâmetinden sonra sılay-ı rahimde. Gece onunda katıldığı ve bu 
seyahatin gerekçelerinden olan ilk program icra ediliyor. Tarihi köprünün 
yanı başındaki “Lalezar” isimli güzel mekânda ilk “Şiir Faslı” gerçekleştirildi. 
Edirne’den ve Kervan’dan şair ve yazarlar buluştu. Şiirler okundu. Edebiyat 
üzerine konuşuldu. Bu programların sunumunu sanatkârane takdimlerle hep 
Cihat Zafer yaptı. Geceyi Edirne’de geçirdik.Her program sonunda sunum 
yapanlara, bazı ev sahiplerine ve yapılan protokol ziyaretlerinde Bekir Sıddık 
Soysal’ın sanatçı kimliği ile hazırladığı, Kervan güzergâhını ve yol üzeri tarihi 
eserleri minyatür tarzında işlediği TYB’nin 40.Yıl Kültür Kervanı levhaları 
takdim edildi.

1 Mayıs sabahı sınıra yol alıyoruz. Yolda liderimiz D. Mehmet Doğan seyahat 
boyunca hiç terk etmediği 8 nolu koltuktan elindeki mikronla daha önce 

Ahmet Fatih Gökdağ
Yayıncı / TYB Genel Mali Sekreteri
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yaşadığı benzeri yolculuk hâlleri hakkında tecrübelerini ve tavsiyelerini payla-
şıyor. Çok önemli bilgiler veriyor. Mehmet Ağabey’ ilerleyen günlerde sabah-
ları menzilden menzile harekette sabah konuşmaları yaptı.Kendi tabiri ile 
“sabah vaazlarına” dönüştü. Heybesi dolu bu bilge kişiliğin anlattıkları, verdi-
ği bilgiler yolculuğa değer kattı. Hemen yanından sakin tabiatlı, TYB’nin akıl 
hocası ve en kıdemlisi İbrahim Ulvi Yavuz ile seyahate başladı ve bitirdi. Daha 
sonra tanışma faslına geçildi. Birbirini tanıyanlarla birlikte yüzlerini ilk defa 
görenler oldu.

Kapıkulede’yiz. Burada bütün programların vazgeçilmez ritüeli olan ilk 
“toplu fotoğraf faslı” icra ediliyor. Gümrükte Bulgar sınır muhafızı otobüsün 
bagajındaki Türk bayraklarına takılıyor. (Bayrak götürmek fikri benim de 
talebim olmuştu.) Sayıldı 300 bayrak. Erzurumlu Zafer bizi son akıncılardan 
saymış olmalı. Kerhen bayraklarla geçmemize müsaade ediliyor rahatlıyoruz.

Bulgar topraklarındayız. Yolculuk boyunca su dolabının arkasında komşum 
(Komşi) sevimli, değerli Bursalı edebiyat insanı eğitimci Mücahit Koca ile 
beraberiz. Kendisi toprakla, bitki örtüsü, ekim biçimle ilgili. Bulgar torakla-
rında geçtiğimiz bölgeleri ihmal edilmiş buluyor. Ben de nehirlerdeki birikmiş 
kumlardan söz ediyorum. İnşaatlarda kullanılan bu değerli malzemenin nasıl 
böyle bırakıldığı, Anadolu’daki nehirlerdeki kumların ise nasıl yağmalandığını 
söyleyince komşum bana takılmadan edemiyor.

Hemen sol yanımdaki ve onun önündeki koltuklarda üç güzel çehre var. İki 
koltuğu kamera ve teçhizatı ile kullanan genç İbrahim Ulvi Yavuz’un torunu 
Burak Yılmaz. Dedesi gibi sesiz sakin bir tabiatı olduğu belli uzun saçlı yakı-
şıklı bir genç. Ancak okul kantininde arkadaşları arasında da bu sessizliğini ve 
sakinliğini muhafaza edebiliyor mu? Anlamak zor. Lisans eğitimi aldığı alanda 
meşgul olarak bütün seyahati görüntüledi ve kayda aldı. Onun önündeki iki 
koltukta iki akademisyen genç. Yeni neslin tabiri ile “kanka”. Şahitlik ettiği-
miz gibi yol boyunca hiç ayrılmadılar. Neredeyse bir pabuçu ikisi birlikte 
giydi. Yüksünmeden, tevazu içinde, hizmeti görev bilerek her programda 
kitap, resim, afiş, taşıma,yerleştirme, asma…ne icab ediyorsa yerine getirdiler. 
Derviş tabiatlı, mütebessim yüzlü Muhammet Enes Kala ve Mehmet 
Tuğrul’dan söz ediyorum. Mehmet’in bu seyahatte kedi sevgisine de şahit 
oluyoruz. Kotor’da kedi müzesini görmeden geçmesine gönlüm razı olmuyor.

Yolculuk boyunca su dolabının 
arkasında komşum (Komşi) sevimli, 

değerli Bursalı edebiyat insanı 
eğitimci Mücahit Koca ile beraberiz.
Gazi Kırca Ali’nin Mezarının başında.               

1 Mayıs 2018 Kırcaali-Bulgaristan
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Onların önündeki koltuklarda ise seyahatin her tür yükünü kan-ter içinde, 
yerine getirmeye çalışan Zafer Kızılca var. Yanında ise seyahat boyunca her 
gün zor şarlarda bazen benim bazen de kendi notları ile TYB sitesinde haber 
yapmaya çalışan, fotoğraf çeken, Burak’ın çekimlerine yardımcı olan, Zafer’e 
de yardıma koşan TYB’nin emektarı Mustafa Ekici oturuyor.

Otobüs hareket halinde iken, mikrofonu eline alıp ayakta profesyonel bir 
üslupla bize bilgi vermeye başlayan kişi Rıfat Yakupoğlu. “Koşukavak”ı anla-
maya başlıyoruz. Otobüsümüzün üzerinde Mostar köprüsü resmi ile birlikte 
yazılı ve Bulgaristan’da bir yerleşim yerinin adı. Yakupoğlu oralı. Verdiği bil-
gilerin önemli bir kısmı doğrudan kendi yaşadıkları,dolayısıyla Bulgaristan 
Devlet Başkanı Jivkof ’un Türklere uyguladığı zulmü anlatıyor. Türkleri nasıl 
göçe zorladığından söz ediyor. Bir ara ben de söze karışıp o dönemde bu göç 
işleri ile ilgili devlet bakanı olan ve Hareket camiasından tanıdığım Rahmetli 
Ercüment Konukman’dan duyduğum bir bilgiye aktarıyorum. Ercüment 
Ağabey“Hükümet olarak göçle gelecekleri en fazla 300 bin kişi tahmin edi-
yorduk, oysa gelenler 800 bini aştı.” Demişti. Yakupoğlu o baskı döneminde 
ceketini alıp ailesi ile Türkiye’ye iltica etmiş. Şimdi bulunduğumuz otobüs 
dâhil birkaç otobüsü olan bir turizm firması var. Koşukavak’tan söz ederken 
gözleri parlıyor. Şimdi terk ettiği mülkünü tekrar parayla satın alıp yerleşme-
yi düşünüyor. Koşukavak onun için sılay-ı rahim.

İlk durağımız Kırcaali, açık tenler, renkli gözlerin belirginliğini göz ardı 
edersek Anadolu’nun bir kasabasındayız. İlk iş müftü ziyareti. Mütevazi 
Müftülük binası cami avlusunda ve hemen yanı başında Kırcaali’ye adını 
veren Gazi Kırca Ali’nin mezarı. Hakkında birçok efsane ve rivayet olan İlk 
balkan akıncı beylerinden bir “fatih”. Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed 
misafirlerini muhabbet ve heyecanla karşılıyor. Misafirlerin tamamının 
sığmadığı odasında bilgi veriyor çıkışta kitap hediye ediyor. Benim aklım 
cami şadırvanından avuç avuç içip doyamadığım suyun tadın da kalıyor.

Burdan hareketle Rodop dağlarının başlangıcı olan bölgede, Naim 
Süleymanoğlu’nun doğduğu köy olan Ahadlı’nın yanından geçiyoruz. 
Nalbantlar köyü yakınındaki “Yedi Kızlar Camii”ne ulaşıyoruz. 15. yüzyılda 
(1438) yapıldığına dair Arap harfli Türkçe kitabesi bulunan Yedi Kızlar 
Camii’nin, eskiden günümüze ulaşan bir hikâyesi bulunuyor. Ancak bir mes-
cid hacminde ve alçak tavanlı ahşap olan yapı hiç çivi kullanılmadan büyük 
bir ustalıkla yapılmış. Camii ve etrafındaki yapılar fazla müdahale görmeden 
sade güzellikleri ile tabiatla iç içe günümüze ulaşmış. Yakınında Adaköy 
mezarlığındaki hayatının 23 yılını hapislerde geçiren Bulgaristan Türkleri ve 
Müslümanlarının zorla asimilasyon politikasına karşı mücadele eden Nuri 
Adalı’nın mezarını ziyaret edip dua ediyoruz. 

Kırcaali şehir merkezinde bulu-
nan ve TİKA tarafından düzen-
lenen Ömer Lütfi Türk Kültür 
Derneği’nde program icra edil-
di. Programın sonunda Dostlar 
Grubu tarafından mahallî ve 
Anadolu türkülerinden örnekler 
sunuldu.

İbrahim Ulvi Yavuz’un torunu Burak 
Yılmaz. Dedesi gibi sessiz sakin bir 
tabiatı olduğu belli uzun saçlı yakışıklı 
bir genç. Ancak okul kantininde 
arkadaşları arasında da bu 
sessizliğini ve sakinliğini muhafaza 
edebiliyor mu? Anlamak zor.

İki koltukta iki akademisyen genç. 
Yeni neslin tabiri ile “kanka”. Şahitlik 
ettiğimiz gibi yol boyunca hiç 
ayrılmadılar. Neredeyse bir pabuçu 
ikisi birlikte giydi. Yüksünmeden, 
tevazu içinde, hizmeti görev bilerek 
her programda kitap, resim, afiş, 
taşıma, yerleştirme, asma…Ne icab 
ediyorsa yerine getirdiler. Derviş 
tabiatlı, mütebessim yüzlü 
Muhammet Enes Kala ve Mehmet 
Tuğrul’dan söz ediyorum. Bunların 
bir de Mostar’da alyans hikâyeleri 
var. Enes Kala’nın metninde.
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3. gün geceyi Şehbenderzâde 
Filibeli Ahmed Hilmi’nin doğ-
duğu şehirde geçirdik. Filibe 
kadim mamur bir şehir. Eski 
yerleşim yerleri bir yanda kalmış, 
modern yapılar diğer bir tarafta 
yapılaşmayı sürdürmüş. Üç tepe 
üzerine kurulmuş. 2019 yılında 
Avrupa Kültür Başkenti ilan edil-
miş. Şehir merkezinde Ermeni, 
Yahudi etnik nüfusla birlikte %5 

civarında Türk nüfus kalmış. Ancak Rodop dağlarındaki köylerin tamamı 
Türklerden oluşuyor. Mevlevîhânesinde şimdi sarhoşların başı dönüyor. 
Filibe’nin bizim için en önem eserlerden biri, 1364 tarihli I. Murat zamanın-
dan kalma Muradiye (Cuma) Camii. Bu güzel tezyinli ibadethâne 2008 
yılında İBB tarafından sağlanan imkânla elden geçmiş. Bu bilgileri aldığımız 
rehberimiz Özcan Derviş iyi yetişmiş, konusuna vâkıf, İstanbul’da tarih ala-
nında yüksek lisans yapıyor. Bir Evlâd-ı Fatihan.

Aynı gün sol tarafımızda Edirne’nin silueti üzerinden bize el sallayan 
Selimiye’nin zarif minarelerini seyrederek, Yunan sınırını geçip hüzün beldesi 
Gümülcine’ye ulaştık. Yolda bu bölgede iki yıl kadar öğretmenlik yapmış olan 
Memiş Okuyucu bize bu hüznün tarifini yaparken içlerimiz bir kez daha 
buruluyor. Azınlık olmanın, ötekileşme ızdırabının ne olduğunu yüzlerden 
okumaya başlıyoruz. Organik bir bütünü ikiye ayırmanın ne kadar acı vermiş 
olabileceğini tasavvur etmeye çalışıyoruz. Aynı durumu, Birinci Cihan 
Harbinde, güney vilayetlerimizde de yaşamıştık. Sınırları “cetvelle” çizen 
İngiliz ve Fransız “gâvurları”nın yaptıkları bize bugün o bölgelerdeki ızdırap-
ları yaşatıyor. Kan ve gözyaşı olarak.

Batı Trakya Türkleri 1923 tarihli Lozan anlaşmasının istisnai bir maddesi ile 
İstanbul Patrikhanesi ve İstanbul Rum azınlığı karşılığında mübadeleden 
muaf tutulmuşlardır. Yine bu anlaşma gereği tanınan dini hakları hep ihlal 
edilmiştir. Nitekim Yunan yönetimi seçilmiş müftü İbrahim Şerif ’i tanıma-
makta ısrar ediyor. Aynı şekilde Türkçe eğitiminin nasıl baskı altında tutuldu-
ğunu öğreniyoruz. Biz de heyet olarak İbrahim Şerif ’i ziyaret edip acı kahve-
sini içip dertlerini dinledik. 

Akşam Gümülcine Türk Gençler Birliği salonunda Başkanımız Musa Kâzım 
Arıcan’ın “Anadolu İrfanını Evlad-ı Fâtihana taşıyoruz” hikmetli ifadesinin 
yer aldığı  güzel bir konuşma yaptı. Bu konuşma ile birlikte dernek 
yöneticileri, mahalli yöneticiler ve Türk muavin konsolos selamlama 
konuşması yaptı. Ardından bizden ve Batı Trakya yazar ve şairlerin yer aldı 
mutad edebiyat programına geçildi. Bu fasılda yayıncı olarak bana da söz 
verildi. Bende Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına hazırladığım Kayseri 
Ansiklopedisi’nin 5. Cildinde “Mübadele” maddesi içinde çerçeve yazı olarak 
yer alan ve aşağıya aldığım ibretlik kısa hatıra yazısından söz ettim.

“Bir Mübadil Ailenin Hikâyesi

Derviş Oğlu Haydar Demir, bir mübadele muhaciri, Lozan Antlaşması son-
rası Türkiye’ye yerleşenlerden. Manastır vilayeti Kesriye kazasına bağlı 

Seyahat boyunca her gün zor 
şarlarda bazen benim bazen de 

kendi notları ile TYB sitesinde haber 
yapmaya çalışan, fotoğraf çeken, 

Burak’ın çekimlerine yardımcı olan, 
Zafer’e de yardıma koşan TYB’nin 

emektarı Mustafa Ekici ve seyahatin 
her tür yükünü kan-ter içinde, yerine 

getirmeye çalışan Zafer Kızılca.

Rehberimiz Özcan Derviş iyi 
yetişmiş, konusuna vâkıf, İstanbul’da 
tarih alanında yüksek lisans yapıyor. 

Bir Evlâd-ı Fatihan.
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Tirıştika köyünden Arnavut bir Osmanlı vatandaşı. Köklü bir Bektaşî ailesine 
ait.

Daha sekiz yaşındayken Bulgar Komitacıları 80 Müslüman erkekle beraber 
babasını da katlederler. Annesi bir kız kardeşi ve yolda (İncesu’da) ölen Naim 
isimli erkek kardeşiyle boynunda 50 Reşat altını ve en az beşyüz yıllık şecere-
lerini çaldırarak Kayseri’nin Gesi nahiyesi Darsiyak (Kayabağ) köyüne gelir-
ler. “Kuru taşın üstüne geldik bre”

O yılın baharında vilayetten tapularını alıp Tapu Müdürlüğü’ne gelmeleri 
istenir. 15 Yaşındaki Haydar “memleketten” getirdiği bir bohça tapuyu alıp 
şehre gider. Topu idaresinde sıra kendine gelince koynundan çıkardığı tapula-
rı memurun önündeki masaya bırakınca masa bir baştan bir başa tapuyla 
dolar. 

Memur: 

- Oğlum bu tapuların hepsi size mi ait?Deyince 

- Evet. Der

Bunun üzerine tapuları toplayıp müdüre giderken arkasından gelmesini söy-
ler

Tapu müdürü bu kadar tapunun bir tek aileye ait olduğunu anlayınca  

- Oğlum bir yanlışlık olmuş. Siz neden Kayseri’ye geldiniz. Sizin sınıfınız 
Bursa,

Yalova, Manisa gibi yerlerdi. Der

Olup bitenden haberi olmayan çocuk cevapsızdır.

Tapu müdürü:

Şimdi ben size bütün Darsiyak’ı Gesi’yi versem bu tapuları yine karşılamaz. 
Ne yapalım kaderinize razı olun. Deyip 24 parça tarla ile telafi etmeye çalışır.

Babam, geldiği yerin arazinin verimi yanında Darsiyak’ın taşlık kuru kıraç 
toprağını bir türlü içine sindiremez. Üstelik devlet tarafından bir kestane 
ormanı ile taltif edilmiş ailenin yetimi Derviş Oğlu Haydar çaresiz toprağına 
sarılacaktır. Yüzü hiç gülmese de köyün en güzel meyve ve sebzelerini yetiştir-
diğine tüm Gessi köyleri şahittir.

Bu serencamı babamdan dinlediğim gibi anlattım. 

Babam Derviş Oğlu Haydar Demir Ehlibeyt muhabbeti ile dopdolu, bir 
Bektaşî geleneği içinde Müslümanlaşıp giderek Türkleşmiş, inat ve aksi, mert 
bir Arnavut idi. Allah rahmet eylesinMustafa Demir”

4.günde gece Selanik’teyiz. Uzun yorucu yolculuktan sonra konakladığımız 
standardı düşün otelin gün ışıyınca bir plaj oteli olduğunuz anlıyoruz. Daha 
sonra kalabalık, etrafında dizili uzun balkonlu apartmanları olan Selanik cad-
delerinden geçerek Atatürk evine ulaşıyoruz. Ev geziliyor, bahçesi güzel istira-
hat için mükemmel. 

Selanik Osmanlı tarihi içinde önemli bir şehir. Sabatayistlerin, özellikle İttihat 
Terakki Cemiyeti’nin örgütlenme ve II. Abdülhamid’din hâlli için kurulan 
tertibin merkezi. 
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Kervan yolcularını taşıyan otobüsümüz uzun süre bir ovadaki bakımlı meyve 
bahçeleri arasından geçerek dağlık bir bölgeye ulaşıyor. Yeşili bol seyri güzel 
dağları aşıp tekrar düzlüğü ulaşıyoruz. Yolumuz Makendonya’ya. 

Türkiye’nin sağladığı siyasi ve mali desteklerle ayakta kalan Makedonya’yı, 
Yunanistan tanımıyor. Kendi sınırları içinde “Makedonya” isimli bir bölge 
bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor. 
Makedonya bu yüzden AB ve NATO’ya üye olamıyor. “Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti” olması halinde tanıyabileceğini belirtiyor. Makedon ve Bulgar 
tarihinde 1903 tarihinde  Osmanlıya karşı başlatılan İlinden İsyanı’nın sonu-
cu olarak ilan edilen ancak 10 gün yaşayabilen Makedonya’daki“İlinden 
Krusevo Cumhuriyeti”  tekrar yaşatılmaya çalışılıyor. Ayrıca Bulgaristan ve 
Yunanistan’da Yunus Emre Merkezleri’ne de izinde yok.

Yol üzerinde birkaç yol ayrımında“Florina” yazılı levhalar görünce hemen 
aklıma Türk edebiyatı’nın renkli ismi, kendini “Şiir Kralı” ilan eden Florinalı 
Nazım geliyor.

Nihayet Makedonya’ya ulaşıyoruz.İlk durak Manastır. Osmanlı modernleş-
mesinin öncü adımlarını atan, Cumhuriyeti kuran kurmayların yetiştiği 
askeri mektebin bulunduğu şehir. Askeri mektep oldukça büyük ve müze 
olarak düzenlenmiş. Buradan itibaren Türk “turistlerle”sık sık karşılaşıyoruz. 
Bunun sebebi bundan sonra ziyaret edeceğimiz ülkeler olan Makedonya, 
Kosova, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna-Hersek’te vize şartının olmaması. 
Sıcak Boşnak böreklerini öğle yemeği olarak midelerimize indiriyoruz. Tabii 
asıl içimizi yakan Ohri’de Sinan Çelebi Camii’nin yıkılıp yerine kilise yapıl-
mış olduğunun öğrenmemiz oldu. 

Yol boyunca otobüsün arka koltuklarında bir araya gelen Necip Tosun, Cemal 
Şakar, Aykut Ertuğrul ve Abdullah Harmancı’dan oluşan “hikâyeci kulis”ten 
Necip dostumuzun Ohri’nin damadı olduğunu öğreniyoruz. Kadim bağlar 
gönüllere heyecan veriyor. 

Ohri gölünden çıkan balık pullarından imal edilen incilerden hediyelik olarak 
almamızı tavsiye eden Fahri Tuna oldu. Fahri Tuna Kültür Kervanı projesinin 
planlayan ve yürütücülerinden. Bölgeyi bilen biri olarak yol boyunca bilgi, 
tecrübelerini kendi üslubu ile paylaştı. Acul tabiatlı olduğunu bu seyahatte 
öğrendim.Kıvrak kalemi ile özellikle biyografiler yazdığını biliyordum.

Struga’da harika bir tabiat 
güzelliğine sahip Ohri golünün 

yanında bir oteldeyiz. Sabah bu 
gölle Drim nehrinin küçük bir şelale 

görünümünde buluştuğu yerin 
üzerindeki köprü fotoğraf çekimleri 

için en fazla zaman harcadığımız 
bir yer oldu. 

4 Mayıs 2018 Ohri-Makedonya
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Geceyi geçirmek üzere gittiğimiz Struga’da harika bir tabiat güzelliğine sahip 
Ohri golünün yanında bir oteldeyiz. Sabah bu gölle Drim nehrinin küçük bir 
şelale görünümünde buluştuğu yerin üzerindeki köprü fotoğraf çekimleri için 
en fazla zaman harcadığımız bir yer oldu. Fotoğraf çekme konusunda görevi 
gereği bu görevi yapan Mustafa dışında eline su dökülemeyecek kişi Caner 
(Arabacı) Konya’dan Profesör o kadar çok fotoğraf çekti ki bilmem kaç GB’lık 
yeni fotoğraf makinesinin hafızası yarı yerde doldu bilgisayarımızın hafızasına 
boşaltmak doldurma zorunda kaldı. Arada bir benim gibi fotoğraf makinesini 
elinden alıp kendisinin de fotoğrafını çeken olamazsa hiçbir karede görünme-
yecek. Tabii cep telefonunu hafızalarını zorlayanlarımız da vardı.

Gece yağan yağmur altında koşar adımlarla yürüyüp Halveti Hayati Hasan 
Baba Tekkesi’ni buluyoruz. Bu arada koşar adımı koşu sanan maratoncu 
İsmail Bozkurt ufak bir kaza atlatıyor. 

Levhasında “Hasan Baba Tekke” yazılı. Yatsı namazını kıldıran İlhan Şeyh 
namazdan sonra oluşan zikir halkasının ortasında çocuklardan oluşan küçük 
halkanın içinden zikri idare etti. Kendisinin şeyhliği aileden. Kültürlü, cema-
ate mahalli üç dilde hitap ediyor ve gönül alıyor. Daha sonra tekkenin başka 
bir bölümünde çay, lokum ikramı ile toplanıp sohbet edildi. İlhan Şeyh’in 
misafirlerinden bir ricası oluyor. Rahatsız edildikleri için sosyal medya hesap-
larından hiçbir şekilde zikrin paylaşılmaması. Gönlümüz dolu içimiz ferah 
tekkeden ayrılıyoruz. 

Daha sonra geçtiğimiz Gostivar Türklüğün ve Türkçe’nin bayraktarlığı yapan 
yerleşim yeri. “Gosti” misafir demekmiş. Makendonya’da en fazla Türk’ün 
yaşadığı şehir. Türkçe eğitim yapan Türk Vizyon Üniversitesi burada. 2010 
yılında ilk Türkçe isimle kurulan Genç Kalemler Derneği’de burada. Derneğin 
adını taşıyan Türkçe dergi de çıkarıyorlar. Cuma Namazımızı eda ettiğimiz 
Kalkandelendeki Alaca Camii içi dışı resimlerle, desenlerle süslü ahşap camii 
iki kız kardeşin hayrı olarak yapılmış. Hafif yağmurlu bir havada genç temiz 
yüzlü insanlarla camii bahçesinde saf tutuyoruz.

Artık Müslüman Arnavutlar’ın bölgesindeyiz. Sert mizaçlı, aksi ve inatçı 
olarak biliniyorlar. Fahri Tuna’nın tespiti ile diğer balkan halkları ile de burun 
farkları var. İlk örneğini pos bıyıklı Arnavut tuvalet bekçisinden görüyoruz. 
Türk lirasını kabul etmemekte inat ediyor. Daha önce aldığı bozuk Türk 
Liralarının bulunduğu kutuyu sallayıp bozuk bir Türkçe ile “ne yapayım 
bunları” diyor. Sonunda 20 TL kâğıt paraya razı oluyor. 

Arnavut Müslümanlar dik başlı yapıları ile birlikte Balkanlarda İslâm’ın heye-
canlı bayraktarlarından. Bu durumu Makedonya’yı-Kosova’ya bağlayan yeşil 
vadi içindeki Arap mimari yapısına uygun uzun yeni minarelerden anlıyoruz. 
Otobüsle hareket halinde iken fark ediyoruz. Küçük, birbirine yakın yerleşim 
yerlerinde, oldukça fazla değişik mimari yapıları olan, ağaçlardan pek fark 
edilmeyen camilerin minareleri bunlar. Bu durumu biraz Karadeniz insanının 
hem kendi memleketinde hem de gittiği yerlerde yüksek minare ile bayraktar-
lık yapmasına benzettim. Çok istememe rağmen fotoğraflama imkânım 
olmadı. Daha sonra bu durumu anlattığım Hakkı Acun Hoca bu durumu 
Arap (Suudi) sermayesinin tesirine bağladı.

Üsküp, Yahya Kemal’in doğduğu, güzel, şirin “Balkanların kalbi” şehir. AB de 
bunun farkında. Bura halkının Türk-İslâm medeniyet ve kültürü ile münase-

2010 yılında ilk Türkçe isimle kurulan 
Genç Kalemler Derneği’de burada. 
Derneğin adını taşıyan Türkçe dergi 
de çıkarıyorlar.
 4 Mayıs 2018 Gostivar-Makedonya
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betini kesmek için elinden geleni yapıyor. “Üsküp 2014 Projesi” ile 3 köprü, 
20 kamu binası ve 40 heykelden oluşan çılgın proje 500 milyon euroya mal 
olacağı düşünülmüş. 150-200 milyon euroluk kısmı Makedon hükümeti 
tarafından karşılanacak projenin geri kalanı Avrupa Birliği fonları ve özel 
sektörden temin edilmesi planlanmış. Bizim gördüğümüz devasa heykeller bu 
projenin büyük ölçüde uygulandığı yönünde. Maddi sıkıntı içindeki ahali 
isyan hali içinde.

Fatih Dönemi taş köprünün üstündeki mihrap bölümünü Vardar nehrine 
düşürüp bulmamak için ihmalkâr davranılıyor. Türkiye bazı yatırımlarını bu 
mihrabın bulunmasına bağlayınca derhal bulunup yerine konuluyor. 
Taşköprü’ye yakın mesafede inşa edilen iki yeni köprü ile adeta tarihi 
Taşköprü’nün ihtişamı gölgelenmek istenmiş ancak Osmanlı eseri, buna rağ-
men şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam 
ediyor. Ayrıca Üsküp’teki Mustafa Paşa Camii, Arasta Camii gibi yapılar birer 
tarihi mühür.

Üsküp’te, Yunus Emre Merkezi’nin katkı verdiği faaliyette önce Büyükelçi 
Hanımın katılımı ile TYB 40. Fotoğraf sergisi açılışı yapıldı. Arkasından için-
de D. Mehmet Doğan’ın Kaşgarlardan Balkanlar’a Türkçe” konferansı, 
Edebiyat Faslı,Yahya Kemal Konulu panelle zengin bir program icra edildi. 
Panel konuşmacılarından Köprü dergisi Genel Yayın Yönetmeni Leyla Şerif 
Emin’in konuşması sırasında heyecana kapılıp ağlamaya başlaması hepimizi 
duygulandırdı. 

Makedonya’dan Kosova’ya uzanan yeşil vadi üzerinde yukarıda sözünü etti-
ğim minarelerle birlikte viyadükler üzerinde yapılmakta olan otoyol yapımı 
ilerde göreceğimiz imar faaliyetlerinin de işareti oldu. Yolda bize Saraybosna 
iç savaşında gazi unvanı almış olan Rahman Ademi Kosova üzerindeki ABD 
nüfuzu üzerine bilgi verirken buraya yaptığı yatırımlardan söz etti. Elbette 
karşılıklı çıkarlar üzerine. Yol üzerindeki tahkim edilmiş devasa ABD büyük 
elçilik binası bu ilginin ilk işareti oldu. “ABD’nin Balkanlar’daki en büyük 
askeri üssü olan Bondsteel’in, nükleer başlıklarda kullanılan uranyumun elde 
edildiği uran madeninin bulunduğu çok zengin yataklar üzerinde kurulu 
olduğu açıklandı.Bu iddiayı ortaya atan Üsküp’ün Veçer gazetesi, Kosova’da 
zengin uran madeni yataklarının bulunmasının Batılı güçlerin Kosova’nın 
bağımsızlık planlarında Arnavutlara destek çıkmalarının başlıca nedeni oldu-
ğunu yazdı…”“Kendisi için dikilen heykelin açılış törenine katılmak için 
Kosova’nın başkenti Priştine’ye giden eski Başkan Bill Clinton büyük sevgi.” 
Bu gazete haberleri Kosova’da ki geçtiğimiz diğer balkan ülkelerinden farklı, 
gözle hemen fark edilen imar faaliyetlerine açıklık getiriyordu. Biz yine tarihi 
camileri gezip, namaz ve dualarımızla ziyaretimizi tamamladık. Elbette meş-
hur köftesinden de yemeyi ihmal etmedik.

Prizren yolu üzerindeki I. Kosova zaferi sırasında harp meydanında 20.6.1389 
tarihinde şehit düşen ve iç organları buraya defnedilen Sultan Murad 
Hüdâvendigâr’ın, türbesini başka bir ifade ile “Meşhed-i Hüdâvendigâr”ı 
ziyaret edip, Yasin okuyup veruhuna Fatihalar gönderdik. Balkan hâkimiyeti-
nin önünü açan bu şehid fatihin türbesine de etrafındaki yapılara da TİKA 
nın ve Diyanet Vakfının eli uzanmış Allah devletimize zeval vermesin. 

Prizren’e vasıl olur olamaz bir den “tayyi mekân”la Anadolu’ ya Amasya’ya, 
bilemedin Kastamonu’ya dönmüş gibi olduk o kadar tanıdık. Şehrin ortasın-



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN 40. YILINDA EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI 125

dan geçen Akdere (Bistriça) nehri üzerine Koca Sinan Paşa’nın babası Ali 
Bey’in 1533 yılında yaptırdığı üç kemer gözlü Taşköprüyle birlikte camii ve 
şadırvan. Bu şadırvandan su içenlerin buraya tekrar geleceğine inanılıyor. Biz 
de bu inanca katılıp şadırvanın suyundan içtik.

Ulaştığımız gün şehir oldukça kalabalıktı. Çevre yerlerden otobüslerle gelen 
gençlerin gezi günüymüş. Köprü demirlerine anahtarlar takıyorlar. Ne niyeti-
ne olduğu gözlerindeki sevgi bakışlarından anlaşılıyor gibi…Camiler, Halveti 
Tekkesi, medrese, evler, vitrinlerini sim sırma işlemeli bindallıların doldurdu-
ğu dükkânların sıralandığı uzun çarşı, hep tanıdık mekânlar. Sık karşılaştığı-
mız Türkçe gibi. Prizren Suzi Çelebi gibi şairler yetiştiren, doğmamış çocuk-
lara mahlas verilen bereketli bir şehir. Tabiat harikası bu şehirde şairlik zor 
olmazsa gerek.

Nazif (Öztürk) Hoca memleketinin adını taşıyan Maraş bölgesi (caddesi) ile 
burada bulunan Maraş (Maksut Paşa) Camii ile ilgileniyor. Bu camii aynı 
zamanda Kosova’da Türkçe vaaz verilen ikinci camii. Akşam üzeri buradaki 
Yunus Emre merkezinde Suzi Çelebi adı verilen edebiyat faslı, Mehmed Âkif 
konulu panel gerçekleştirildi. Sonunda saz grubundan zevkle dinlediğimiz 
Prizren türküleri güzel verimli geçen konuşmaların sonunda ortak duyguların 
da hatırlanmasına vesile oldu.

Prizren’den sabah ezanlarının odalarımızı doldurduğu otelden ayrılıp yola 
koyuldu kervanımız. Yolumuz Arnavutluk’taki İşkodra şehrine, Osmanlı’nın 
İskenderiye Sancağı’na Fatih’in 1476 yılında feth ettiği yerlerden biri. Yine 
otobüste yol alırken D. Mehmet Doğan “sabah vaazı” konuşması içinde 
İşkodra’yla ilgili Hasan Rıza Paşa hakkında bilgi de verdi. Kahramanlığının 
100. (2013) yılında“Hasan Rıza Paşa kim? İşkodra neresi?” başlıklı bir yazı da 
kaleme almış.Yazıdan bir bölüm “İşkodra Balkanlar’da son terk edilen yer… 
Hasan Rıza Paşa, şehri kuşatan Sırp ve Karadağ ordularına karşı uzun süre 
direniyor. Oradaki halk rivayetine göre, Kastamonulu Hasan Rıza Paşa, mer-
kezden gelen, şehrin savunulmasının imkânsızlığı, bu yüzden teslim olması 
gerektiği yönündeki emir üzerine, “bundan sonra halktan biri olarak çarpışa-
cağım” diyerek üniformasını çıkarıp müdafaaya devam ediyor. Hasan Rızâ 
Paşa’nın şehadetinden sonra İşkodra savunması bir süre daha devam ediyor. 
Nihayet, Esad Toptani, Karadağ ordusuyla gizlice anlaşarak şehri düşmana 
teslim ediyor! (13 Nisan 1913).”

İşkodra’ya ulaşınca otele yürüyüşümüz esnasında yolda hatırasından sözü 
edilen Hasan Rıza Paşa anıtı ile karşılaşıyoruz. Eski anıt TİKA tarafından 
yenilenmiş. 

Önceden planlanan programımızın gerçekleşeceği İşkodra Yunus Emre 
Merkezi Müdürü Zafer Kıyıcı’nın, işini düzgün yapan bir idareci olduğu 
hemen anlaşılıyor. Merkezin düzenli hali yapacağımız program için yapılan 
için hazırlıklar bunun bir işareti. 

Konuşmasında da“Kültür Kervanı etkinliğinin kültürel diplomasiye büyük 
katkı sağlayacağına dikkat çektiği konuşmasında, Osmanlı’nın kültür sahası 
içinde bulunan önemli merkezlerinin yer aldığı Balkanlarda böyle bir etkinlik 
gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti” dile getirdi.

İşkodra Yunus Emre Merkezi’nde gerçekleşen programda Çanakkale belgeseli 
gösterimi sonrasında edebiyat faslında bana da söz verildi. Bu kervan 
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yolculuğuna çıkmadan bir gece önce İstanbul’da oturan anamı ziyaret edip 
elini öpüp hayır duasını almıştım. Babasının/dedemin doğduğu topraklara 
Arnavutluğa gideceğimi selamını götüreceğimi söylediğimde heyecanlanmış 
gözleri parlamıştı. Bu selamı konuşmam sırasında hazır bulunanlara da 
ilettim. 

Kürsü konuşmalarına pek alışık değilimdir. Önceden notlar alır, aklımdan 
defalarca geçiririm ancak konuşmaya gelince ağzımdan farklı sözler çıkar bu 
yüzden bu duruma düştüğümde konuşmalarımı mümkün mertebe kısa tuta-
rım. Konuşmamı bitirdiğim sırada Ömer (Özden) Hoca elinde tuttuğu tele-
fonunu göstererek Erzurum’a canlı yayın yaptığını söyledi “Konuşamam 
diyene bak” gibi ifade ile beni yüreklendirdi. Felsefeci Prof. Dr. Ömer Özden 
kıymetli, çalışkan bir hoca, Yahya Kemal üzerine çalışması var. Erzurumlu, 
Ezel Erverdi’nin akrabası aynı zamanda TYB Erzurum şube yönetiminde.

Yeni yapı Ebubekir Camii karşısındaki otelimizde geceyi geçirip İşkodra civa-
rındaki Kâfir Enver Hoca’nın hışmana uğramış mabetlerden 2015 yılında 
TİKA tarafından restorasyon sırasına alınan, restorasyonu 2018 yılında 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bırakılan Kurşunlu Camii ziyarete gidiyoruz. 
Minaresiz bu mahzun camii bulunduğu sonradan oluşan bataklık zemin dola-
yısıyla ibadete kapalı. Ancak 1990 yılında ibadete imkân tanındığında ilk 
cumanın nasıl bir kalabalıkla kılındığının fotoğrafları caminin dışındaki 
duvara çerçeveletip asılmış.Yanımıza gelen Müslüman Arnavutlar Civardaki 
yıkılmış camilerin kalıntılarını öfkeli ifadelerle gösterdiler.

Bir tepe üzerindeki çeşme ve yapısı 
ile minyatür güzelliğindeki Bar Tekke 
Camii’ne yöneliyorum. Öğle namaz 

vakti de yaklaşmak üzereydi. 
Benden başka kimse yok.Daha 
sonra Rahman Ademi ve Nazım 

Payam geldi. Bir süre sonra altında 
eşofman, üstünde yazılı tişörtle genç 
bir adam geldi. Caminin imamı imiş. 

Anlaşılan cemaatsiz camisinde bizi 
görünce önce şaşırdı sonra çok 

sevindi. Cemaati olduk.                  
7 Mayıs 2018 Eski Bar-Karadağ 
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Öğle, akşam yemeklerinde şehri sarmalayan Boyana ve Drina nehirlerinden 
çıkan gerçekten lezzetli balıklarını yediğimiz İşkodra’dan ayrılıp Kardağ 
sınırları içindeki eski dağ yollarına tırmanıyoruz. Karadağ nüfusu yarım 
milyonu biraz aşan küçük bir Ülke. Yollar o kadar eski ve bakımsız ki 
otobüsümüzün yanından diğer bir vasıta zor geçiyor.Bu sahipsizlik Adriyatik 
sahiline doğru indikçe değişiyor. Bu ülkede ilk durağımız Bar şehri.
Rehberimiz Özcan’ın Osmanlının Balkanlardaki şehirlerinin işaret olan “kale, 
kule, minare” tarifi tam buraya uygun. Kaleye doğru yönelen kafilemize 
“dâhil olma” diyen diz bağlarımın sözünü dinleyip. Bir tepe üzerindeki çeşme 
ve yapısı ile minyatür güzelliğindeki Bar Tekke Camii’ne yöneliyorum. Öğle 
namaz vakti de yaklaşmak üzereydi. Benden başka kimse yok. Daha sonra 
Rahman Ademi ve Nazım Payam geldi. Bir süre sonra altında eşofman, 
üstünde yazılı tişörtle genç bir adam geldi. Caminin imamı imiş. Anlaşılan 
cemaatsiz camisinde bizi görünce önce şaşırdı sonra çok sevindi. Cemaati 
olduk. Türkiye’de dini eğitimini alan bu genç imamla namazdan sonra sohbet 
etme imkanı da bulduk. Bar’da yeni külliyeli bir cami’de dikkatimizi çekti.

Bar’dan sahile Adriyatik kıyılarına doğru inişe geçiyoruz.

Yol kenarında bir ara bir adayı seyretmek üzere duruyoruz. Adı Sveti Stefan 
adasıymış. Küçük, üzerindeki yapıların çatısından başka görülecek bir özelliği 
olmayan bir ada. Ada dünya sosyetesinin rağbet ettiği bir yer imiş, bizi ne 
ilgilendirir. Burada geçirdiğimiz zamana kızmadan edemiyorum. Daha sonra 
gittiğimiz sahildeki Turistik şehirler (Budva ve Kotor) görülmeye değer yerler. 
Yüksek dağ yamacındaki bu yerlerin tabii güzellikleri harika. Sahilde gemile-
rin rahat yanaştığı bu şehirler, Venediklerden kalma korunmuş müstahkem 
kalelerin içinde. Bize yabancı medeniyet. Kıymetli mücevherlerin satıldığı 
mağazalar bol. Para buralara taşınıyor. Benim ilgimi İstanbul’da ki hatta 
Anadolu’nun pek şehrinde dondurmacılığın Arnavutlarca başlatıldığını ve 
sürdürüldüğünü bildiğim için çeşit çeşit dondurmanın bulunduğu tezgâhlar 
çekiyor. 

Gece geç bir saatte Bosna-Hersek sınırını geçip Trebinje’de konaklayacağımız 
otele ulaşıyoruz. Her sabah olduğu gibi hareket saatimiz 8:30 civarı bavulla-
rımızı her gece açıyor her sabah topluyoruz. Çünkü devamlı sefer halindeyiz. 
Bugünkü menzil Mostar. Yol üzerinde yine Müslüman bir yerleşim yeri olan 
Poçiteli’ye uğruyoruz. Hemen yanında Buna nehrinin aktığı şirin güzel bir 
yer. Burada da Osmanlı işaretleri olan“kale, kule, minare” var. Sırp bölgesine 
yakın olduğu için 1991’deki iç harpte camileri saldırıya uğramış harap olmuş. 
Gördüğümüz tamir edilmiş halleri. Boşnakların “Osmanlı’nın son köyü” 
dediği Poçiteli şimdi UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeymiş.

Daha sonra Mostar yolu üzerindeki Blagay Tekkesine doğru yolumuza devam 
ediyoruz. D. Mehmet Doğan “Sabah vaazı” dediği konuşmasında bu tekke 
hakkında bilgi de içeren Sarı Saltuk Efsanesi hakkında bilgi verdi.Bu tekkeye 
2014 yılında da yine TYB heyetiyle gelmiştim. Otobüsümüzü yakın bir yere 
park edip kısa bir yürüyüşle tekkeye ulaşmıştık. Şimdi yürüyüş mesafesinin 
neden uzadığı yol üzerindeki çoğalan turistik eşya satış yerlerinin artışından 
anlaşıldı. Yine yeme içme mekanları da nehrin kıyılarında sıralanmış üstelik 
tekkeye girişte bilet kesiliyor. İçerde uzak doğulu Müslüman kadınlı erkekli 
yüzlerlerle birlikte Türkiye’den de ziyaretçiler var. Kalabalık Tekkenin bahçe-
sinde kafeterya bile açılmış. İçerde yine hediyelik eşya alabileceğiniz yer var. 
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Tekkenin manevi havası kaybolmuş gibi. Turizm geliri her yerde iştah kabar-
tıyor. Dünya devletleri bu gelirden pay kapmak için kırk takla atılıyor. Ne 
getiriyor? Ne götürüyor? Bu durumu değerlendiren sosyolojik bir çalışma var 
mı? Bilmiyorum.

Seyahatimiz boyunca defalarca programın nasıl gerçekleşeceği konusunda 
haberleştiğim Mostar Yunus Emre Merkezi’ni biraz hazırlıksız buluyoruz. 
Genç müdür bölgeden yeterli destek olmadığı yönünde bilgi veriyor. Program 
sonrası heyet olarak şaheser Mostar Köprüsüne bakan merkez bahçesinde çay 
içiyoruz. Sırpların bir sembolü yok etmek için bombaladığı köprü sapasağlam 
karşımızda duruyor. Kayseri’nin kardeş şehri olan Mostar’da Kayseri 
Belediyesi’nin meslek ve kursları açtığını öğreniyoruz. 

Mostar şehri D. Mehmet Doğan’ın ifadesiyle “kendi ölçeğini bulan şehir”dir. 
Mostar’da haçı öne çıkarma savaşı var. Dağ tepelerine haç dikmeler, hiçbir 
mimari özelliği olamayan ancak mümkün olan yükseklikte çan kulesi yapma-
lar bu gayretin işaretleri. Müslümanlar sükunetle bu durumu seyrediyorlar. 
Çünkü sonunda galibin kim olacağına iman etmişler.

Son menzilimiz Saraybosna. Buradaki Yunus Emre Merkezi düzgün yeterli 
hazırlık yapılmış. Güzel bir program icra ediliyor. Bilge Kral Aliya’nın kabrini 
ziyaret ediyor Yasin okuyup ruhuna Fatihalar gönderiyoruz. 

Kafilemiz, önemli sağlık problemleri yaşamadığı bu güzel ve uzun seyahat için 
Rabbine şükrederek dönüş yoluna geçiyor.

Hülasa

On günlük Balkan seyahatimizde gördük ki Anadolu kültür ve medeniyetinin 
kaybedilmiş kadim bir parçası olan bu coğrafyada ecdadın hizmetlerini devam 
ettirmek isteyen Türk devleti ve milleti, maddi imkânları içinde elinden gele-
ni ardına koymamış. Ancak, ortak kültürün sürdürülmesi, ortak değerlerin 
yaşatılması, duyguların paylaşılması için yeterli gayretin gösterildiği söylene-
mez. D. Mehmet Doğan, Necip Tosun ve Bünyamin Yılmaz konuşmalarında 
bu konulara temas ettiler. Bosna Yazarlar Birliği Başkan yardımcısı Mujo 
Musagiç’te ev sahibi olarak benzer bir konuya değindi. Fetihler artık kalplere, 
ruh dünyalarına yönelik. Edebiyat ve sinemanın ortak zemin yaratmak için en 
iyi araçlar olabileceği ortak fikir oldu.

Ortak kültürün sürdürülmesi, ortak 
değerlerin yaşatılması, duyguların 

paylaşılması için yeterli gayretin 
gösterildiği söylenemez. D. Mehmet 

Doğan, Necip Tosun ve Bünyamin 
Yılmaz konuşmalarında bu konulara 
temas ettiler. Bosna Yazarlar Birliği 

Başkan yardımcısı Mujo Musagiç’te 
ev sahibi olarak benzer bir konuya 

değindi tercümanlığını Eldina 
Memniç yaptı. 

9 Mayıs 2018 Saraybosna-Bosna-
Hersek



“SİZ BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZSİNİZ: BİZ SİZİN NEYİNİZİZ?”

TÜRKİYE’de yayıncılık çok gelişti. Dünya edebiyatlarından çok sayıda 
romancı ve öykücü Türkçeye çevriliyor. Öyle ki, sadece bu çevirileri izleyen, 
dünyanın herhangi bir ülkesinden, edebiyatından öykücü, romancı tanıyan, 
birbirleriyle bu isimleri konuşan, tartışan Türk okurlarının heyecanı görmeye 
değer. Avustralya’dan bir öykücünün, üstelik 30’lu yaşlarını süren bir öykücü-
nün, romancının eserini belki o ülkedeki okurlardan daha önce ya da onlarla 
eş zamanlı okuyan arkadaşlar biliyorum. Zira bazı yazarların eserleri ülkesinde 
yayınlandığı ânda, Türkçede de yayınlanıyor. Bir yazarın yabancı dillere çev-
rilmesi için artık yaşlanması, ölmesi, Nobel alması gerekmiyor. Dünya edebi-
yatını böylesine hararetle izleyen “profesyonel” Türk okurlarının acaba 
Edirne’den görülecek mesafedeki şehirlerde yaşayan yurttaşlarımızın eserlerin-
den, edebiyatlarından, çıkardıkları dergilerden haberleri var mıdır? 

Onları boş verin. Ben kendimi örnek vereyim. Benim için TYB’nin düzenle-
diği “Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı – 30 Nisan 9 Mayıs 2018”progra-
mının en heyecan verici yanı, gezi boyunca karşılaştığımız “Evladı-ı Fatihan” 
edipleri oldu. Zira onlar hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Bu gezi bana, 
benim en çok bu alandaki bilgisizliğimi gidermeme yaradığı için faydalı oldu.

Kırcaali’de yapılan program Türkiye dışındaki ilk programımızdı. Burada 
Aysun Ramadan, Bayram Kuşku, İsmet İsmail, Şefika Refik gibi isimleri din-
ledik. Keşke sadece dinlemeseydik. Biraz da sohbet etseydik. Muhabbet etsey-
dik. Lakin zamanımız olmadı. Hızla bir şehirden ötekine geçiyorduk. Her 
seferinde geride bıraktığımız soydaşlarımızın okudukları eserler üzerine notlar 
alırken veya bazı görüşler serd ederken başka bir şehrin yolunu tutmuş olu-
yorduk. Program devam ederken, Necip Tosun ağabeye “Şefika Refik” ismi-
nin ne kadar şiirsel olduğunu söyledim. “Şefika Refik” gibi bir simin hemen 
sınırımızın yanı başında yaşıyor olması ne kadar ilginç ve güzel değil mi? 
Bizde böyle adlar mazide kaldı. Bunun dışında, buradaki soydaşlarımızın 
eserlerini dinlerken, ben ve arkadaşlarımın neredeyse hepsinin istisnasız görü-
şü, “evlad-ı fatihan” ediplerinin şiirlerinin Türkiye’de son yüzyılda üretilen 
edebiyatla kıyaslandığında bir hayli farklılık arz ediyor oluşu. Demek ki sanat 
eserini var eden toplumsal, siyasal şartlar sandığımızdan da önemli. Demek 
ki, dünyanın neresinde, hangi dönemde yaşadığımız, ne gibi bir eğitim aldı-
ğımız, kimlerle, nelerle temas halinde olduğumuz, okuduklarımız, yaşadıkla-
rımız, hepsi toplanıp sanat eserine dönüşüyor. Bu arkadaşlar eğer hayatlarını 
bütünüyle Türkiye’de geçirme imkânı bulsalardı, başka şeyler yazacaklardı. 
Çünkü farklı şeyler okuyacaklardı. Çünkü farklı bir iklimi soluyacaklardı. 
Her şeyden önemlisi, kendi dillerine vukufları çok daha muntazam olacaktı. 

Kırcaali’den sonra program yaptığımız başka bir şehir Gümülcine idi. Bütün 
geziyi adım adım anlatmak niyetinde değilim. Maksadım gezinin bendeki 
sonuçlarını size aktarabileceğim birkaç anekdot sunmak. Gümülcine’deki 

Abdullah Harmancı
Hikâyeci-Yazar / Doç. Dr., Necmettin 
Erbakan Üniversitesi
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programda, yüksek lisansı birlikte 
yaptığımız Hüseyin Mehmet dos-
tumuzla karşılaşmak beni çok 
şaşırttı. Aynı zamanda Fiyaka der-
gisini çıkaran Hüseyin Mehmet’in 
okuduğu öykü, yukarıda bahsetti-
ğim “Evlad-ı Fatihan” edipleri 
diye sınırladığım kapsamı aşan bir 
nitelikte. Bunun sebebi malum. 
Hüseyin Mehmet hayatının 
büyük bir bölümünü Türkiye’de 
geçirdi. Dolayısıyla okuduğu 
metin bir hayli komplike ve özgün 
düzeyde idi. Gümülcine’de Çukur 
Kahve’de Batı Trakyalı dostlarla 

sohbet ettik. Muhteşem çaylarından içtik. Gümülcine Türk Gençler Birliği 
binasında yapılan programa katılmak için bu derneğin binasına girerken içi-
mizi acıtan bir şey oldu. Giriş kapısının iki tarafına konulmuş olan dernek 
levhası Yunanistan hükümeti tarafından kaldırılmış. Sebep? Levhada “Türk” 
yazıyor olması. Program sonrasında Türkiye’de çıkan dergileri takip eden, 
bizleri ismen bilen, yazdıklarımızla ilgili olarak bize söyleyecekleri olan arka-
daşlarla ayaküstü de olsa konuşmak heyecan vericiydi. Bizim “onlar”dan 
haberimiz yok, demiştim ya, “onların” bizden haberi var! “Onlar” demek 
sözün gelişidir, yanlış anlaşılmaya…

Şehir şehir evlad-ı fatihanın izinde seyahat ederken, hepimizi duygulandıran 
ve sanırım gezimizin en unutulmaz olaylarından biriyle karşılaştık. Resne’den 
geçiyorduk. Zamanımız yoktu. Resne’de duramayacaktık. Hatta Resneli 
Niyazi’nin meşhur köşkünün önünde durup otobüsten fotoğraf çekebildik. 
Resne bizim için Niyazi’den ibaret bir yerleşim birimi idi. O güne kadar… 
Ama artık bu geziden sonra Resne bizim için şair Emel Hamza Şerif ’tir! Emel 
Hamza Şerif Hanım Resneli bir şair. Otobüsümüzü durdurup bize çay ikram 
etmek istedi ve çok ısrar etti. Düşünelim. Bu ısrarın sebebi neydi? Kendi 
yurdunuzdan bir otobüs dolusu insan çıkageliyor ve evinizin önünden geçi-
yor. Bu satırları yazarken bile tüylerim ürperiyor. Zira aynı olay Gümülcine’de 
de olmuştu. Orada çalışan Türkiyeli bir dost, hocam özlemle doluyuz, biraz 
sohbet etsek, demişti. O zaman gözlerimin nemlendiğini söylemeliyim. Emel 
Hamza hanımın davetini kabul edemeden yollara revan olduk. Ancak 
Üsküp’te bizi güzel bir sürpriz bekliyordu. Makdonyalı kardeşlerimizle birlik-
te yapacağımız programda Emel Hamza Şerif ile tekrar karşılaştık. Makedonyalı 
Türk şair ve yazarlarla kısa bir temasımız oldu. Derken Üsküp’ün sokaklarına 
daldık. Camilerinde, çarşısında, köprülerinde dolaşıp sohbetler ettik. Şair ve 
yazarların heykelleriyle dolu bir köprüde Necati Zekeriya’nın heykeli ile kar-
şılaştık. İsmine Nuri Pakdil’in çıkardığı Edebiyat dergisinde sıkça rastlamış-
tım merhumun. 

Bu arada başka bir anekdot daha: Kalkandelen’de, Alaca Camii’nin avlusunda 
Cuma namazı kıldık. Namaz sonrasında Türkiye’den geldiğimizi anladıkları 
zaman çevremizi saran birkaç Müslüman kardeşimiz bizimle sohbet etmek 
isteklerini belli ettiler. Kalp atışlarımızı yükselten, inanılmaz bir andı benim 
için. Konuşalım istiyorlardı. Bir sohbet başlasın ve uzasın gitsin. Tutuktuk. 

Edebiyat-Şiir faslı.
 30 Nisan 2018 Edirne
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Sessizdik. Neden bilmem. Bana 
öyle geldi ki, bu insanların sev-
gisine layık değilim. Nitekim 
Üsküp’te Mustafa Paşa 
Camii’nin şadırvanında buna 
benzer ilginç şeyler yaşadık: 
Gene duygulanmama sebep 
oldu birkaç soydaşımızın acı 
sözleri. Gene kendimi çok 
yetersiz ve aciz buldum: 

Üsküplü bir soydaşımız bizim 
Türkiye’den geldiğimizi öğrenince derhal sohbet etmeye başladı. Tiyatro 
sanatçısı imiş. “Elveda Rumeli” dizisinde oynamış. Sohbet ilerleyince bize bu 
diziyi izleyip izlemediğimizi sordu. Olumsuz cevap verdik. Karşımızdaki soy-
daşımız birdenbire çok sinirlendi. “Siz bizim göz bebeğimizsiniz ama bilmi-
yorum ki biz sizin neyiniziz?” diye tepki gösterdi. Esasında balkanlara seyahat 
eden Türklerin önemli bir kısmının meselenin hassas taraflarından haberdar 
olduklarını, bu meseleleri dert edindiklerini söylemek imkânsız. Türkiye dev-
leti artık çok güzel adımlar atıyor. Balkanlarda her anlamda var olmaya çalışı-
yor. Sadece cami restoresinden bahsetmiyorum. Ama buna karşılık Türkiye 
halkı, Balkanları kolayca gezebilecekleri bir seyahat bölgesi olarak görüyor.

Kalkandelen’de Banisa köyünde Genç Kalemler derneğinin gerçekten genç 
üyeleriyle oturup muhabbet ettik. Sonra ben çıkıp köyün sokaklarına daldım. 
Ammar Hüseyin ve Davud Han adında iki ilkokul talebesi ile bir kaldırıma 
oturup sohbete daldım. Galatasaraylı oluşlarına bile üzülmeden hemen sosyal 
medya adreslerini aldım. “Arkadaş” olduk. 

Gezimiz boyunca sürekli ismini yinelediğimiz bir şehir de Prizren’di. 
Prizren’deki programda bir Arnavut kardeşimizle tanıştık. Mehmed Âkif ’in 
şehrinden, İpek’ten gelmiş. Eserlerini okudu. Türkçe bilmiyordu. Birkaç keli-
melik ifadelerle anlaşmaya çalıştık. Sonra ilginç bir hatıram geldi aklıma. Ne 
zamandı? 2015. Kasım olmalı. Prizren’e gelmiştik. Cuma ezanları okunuyor-
du. Cuma vaazının ve hutbesinin Türkçe olmasına sevinmiştik. Prizren’in 
sembolü olan ırmak boyunca adımlamıştım. O sırada Yunus Emre Enstitüsü 
binasını görmüş ve burada birileriyle sohbet etmek düşüncelerini içinden 
geçirmiştim.Ama bu sadece bir düşünce olarak kalmıştı. Üç sene sonra bu 
enstitüde bu gezi programının bir parçası olarak konuşmak nasip oldu. 
Demek dua etmek lazımmış. Allah insana neler nasip ediyor.

Bu gezide gördüğümüz şehirleri zaman sırasına göre anlatmak belki başka bir 
yazının işidir. Ama ben sadece şunu söyleyerek bitirmek istiyorum: Şilili, 
Japonyalı, Çinli, Arjantinli, Kolombiyalı öykücüleri, romancıları bilen biz 
çağdaş Türkiyeli edebiyatçıların evlad-ı fatihanın ediplerinden, edebiyatların-
dan habersiz oluşumuz nasıl açıklanabilir? Nasıl affedilebilir? Bu duvar nasıl 
yıkılmalıdır? Bu duvar nasıl aşılmalıdır? Bu duvar her şeyden önce zihinleri-
mizde. Kalplerimizde. Belki de onları yeterince önemsemiyoruz, yeterince 
sevmiyoruz ve yeterince değer vermiyoruz onlara! Bir kompleks içindeyiz. Bir 
hipnoz içindeyiz. Bir şoktayız. Bir hipermetropluk hali bu. Uzakları gören 
ama burnunun ucundaki soydaşlarını göremeyen bir körlük hali bu. Allah’ım 
bizi bu körlükten kurtar!

Resne bizim için Niyazi’den ibaret bir 
yerleşim birimi idi. O güne kadar… 
Ama artık bu geziden sonra Resne 
bizim için şair Emel Hamza Şerif’tir! 
Emel Hamza Şerif Hanım Resneli bir 
şair. Otobüsümüzü durdurup bize 
çay ikram etmek istedi ve çok ısrar 
etti. Düşünelim. Bu ısrarın sebebi 
neydi? Kendi yurdunuzdan bir 
otobüs dolusu insan çıkageliyor ve 
evinizin önünden geçiyor. Bu satırları 
yazarken bile tüylerim ürperiyor.       
3 Mayıs 2018 Resne-Makedonya



ERZURUM’DAN EDİRNE’YE ORADAN BALKANLAR’A 

HAYATIMDAKİ tek Sivil Toplum Kuruluşu olan, 28 yıldır üyesi olmaktan 
gurur duyduğum Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40.Yıl faaliyetlerinden 
“Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı”nda yer alacak olmanın heyecanı ile 
Bismillah diyerek Erzurum’dan İstanbul’a doğru yola çıkıyorum.

Ömer Seyfettin’in Genç Kalemleri’ni, Yahya Kemal’in ilham kaynaklarını, 
Mehmed Âkif ’in yurdunu, Rodop Dağlarını, Meriç’in geldiği yeri, 
çocukluğumda beni ağlatan tarih okumalarımdaki Kosova’yı görmek. Şehirler, 
nehirler ve şairler geçiyor gözümün önünden.

Edirne’den Mostar’a kadar gideceğimiz yolu harita üzerinde çizerken nelerle 
karşılaşacağımı, 40 yıldır hikâyelerini dinlediğim, filmlerini seyrettiğim, bel-
gesellerden anlamaya çalıştığım; Kırcaali’yi, Filibe’yi, Gümülcine’yi, Ohri’yi, 
Prizren’i, Priştina’yı, Bar’ı, Mostar’ı, Aliye’nin Bosna’sını, göç göç olanları, 
savaşlarda şehit olanların yakınlarını, muharebe alanlarını, camileri, kuleleri 
görecek olmanın buruk heyecanı yüreğimde gezinip duruyor.

Evlad-ı Fatihan’ın torunlarına doğru, at nalları yerine otobüs lastiklerinin 
uğultusu arasında yola koyulduğumuzda, Türkiye’de görmediğim birkaç ilden 
biri olan Edirne’yi de görecek olmak, Selimiye’ye selam vermek, Meriç ile 
hemhal olmak duygusu kucaklıyor beni.

Neredeyse 20 yıl olmuş bu kadar uzun bir yolculuğa otobüsle çıkmamışım. 
Bir yandan da onun endişesi ile İstanbul’un artık şehir, kent, metropol, mega-
pol gibi tanımlamaların sınırlarını yıkıp attığı havasından uzaklaşmış olmanın 
keyfi ile Kervandaki diğer dostlardan tanımadıklarımı tanımaya çalışarak yola 
revan oluyoruz.

Şimdi hangi türküyü mırıldanmalıyım? Ya da hangi ağıtı dillendirmeliyim?

Kırcaali’de derin nefes alıp başlamak…

Kırcaali bana 1989’da gazetecilik yaptığım yıllara götürüyor. Bir grup Türk 
trenle buradan Erzurum’a getirilmişti. Büyük bir zulüm vardı ve bu gezide sık 
sık dinlediğim hikâyelere göre de biz hakkıyla hissetmemiştik bunu. İşte o 
zulümden kaçan soydaşlarımızın gözlerindeki şaşkınlığı, endişeyi, hüznü 
hatırlıyorum birden.

Kırcaali Müftülüğününolduğu caminin bahçesinden içeri girdiğimizde bu 
şehre ismini veren Kırcaali’nin kabrine 500 yıllık bir selam veriyoruz. 

Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mustafa Mehmet’in söylediğine göre müteva-
zı kabir yerine bir türbe yapmak için çalışıyorlarmış. “Gerekli mi acaba?” diye 
düşünmeden edemedim…

M. Hanifi İspirli
Şair-Yazar / TYB Erzurum Şube 
Başkanı
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Pazar yerinde bir kahve içmek için oturduğumda televizyonun TRT-1’e ayar-
lı olduğunu görünce gülümsüyorum. Kendimi Türkiye’deki herhangi bir kır 
kahvesinde hissediyorum zaten.

Bir ara yanıma yaklaşan dilenci kadının, “ekmek parası!” diyerek uzattığı el ile 
ürperiyorum. Bir şiir çıkabilir bu seslenmeden. “Ekmek Parası…”“Ben de 
Türk Lirası var!” diyorum. “Olsun paradır!” deyince isteğini yerine getiriyo-
rum. 

Burada hiç unutmayacağım, hikâyesi ile de dilden dile dolaşan 15. yüzyıldan 
kalma ve geçmeli, hiç çivi kullanılmadan ahşap mimari usulü ile inşa edilmiş 
Yedikızlar Camii’nde öğle namazını kılıyoruz.

Kırcaali’de komünist sisteme direnişin önemli isimlerinden Nuri Turgut 
Adalı’nın kabrini ziyaret ederken nice kahramanların buraları yurt tutmaya 
devam etmek için ne fedakârlıklarda bulunduklarını bir kez daha anlıyorum.

Kırcaali’nin ekonomik çarkları, Batı Avrupa veya Türkiye’ye göç edenlerin 
gelip gitmesiyle dönüyor gibi. Konuştuğum birkaç kişi, Türk nüfusun köyler-
de yaşadığını, şehir merkezinde azınlık duruma düştüklerini söylüyorlar. Bu 
politika bilerek yapılmış belli ki.

Bu denge, aslında Batı Trakya Türkleri’nin hepsi için geçerli hale getirilmiş. 

Filibe, İstanbul’un Fethini Gören Şehir …

Evliya Çelebi’nin ifadesiyle “Dokuz adet, yamru yumru boz kayalık tepeler 
üzerine, dereler arasına kurulmuş” Filibe’de 17. yüzyılda 53 cami, 70 okul, 9 
medrese, 7 daru-ül-kurra, 11 tekke, 8 hamam, 9 han, kervansaray varmış.

Gözlerim bunlardan kalanları arıyor. Çoğu artık yok. 

Osmanlı’dan kalan belli başlı önemli yapılardan biri olan Hüdâvendigâr 
Camii. İsminden de anlaşılacağı gibi Murat Hüdâvendigâr yaptırmış. 
İstanbul’un Fethini görmüş bir mühür, yapım tarihi 1425.

Camide bulunan bütün nesneleri yok sayarak, zihnimde 600 yüzyıl öncesine 
gidiyorum. Mihrapta caminin ilk imamları, sağımda solumda bütün haşmeti 
ile Osmanlı evlatları huşu içerisinde secdedeler. Kılıçlar duvara dayanmış, 
sarıklar salınmış…

Onlarla birlikte rükûya, secdeye varıyorum. Ellerimizi aynı anda duaya kaldı-
rıyoruz. Yarabbi dualarımızı kabul eyle!

Bütün hasretimle dalıyorum sokaklara. Osmanlı evlerinin, o boğmayan 
mimarinin arasında, gökyüzünü göre göre dolaşıyorum.Kendimi Anadolu’nun 
bir şehrinde hissediyorum.

Kervan yolcuları ile birlikte Filibe’nin eski evlerini geziyoruz. Kalesinin ve 
tarihi eserlerinin bulunduğu “eski şehir” ziyaret ederken yine yalın kılıç 
Osmanlı erlerini görüyorum etrafımda. 

Kalenin bulunduğu Nevbet Tepe ile Cambaz Tepe ve Taksim Tepe’ye çıktığı-
mızda da yalnız değilim yine. 

Filibe Mevlevîhanesi’ne geçtiğimizde selamımız “hu” oluyor. Yüzyıllardır 
“hu”. Şimdi “hu” sesleri yerini çatal-bıçak seslerine bırakmış.

Zamanımız az, daha gidecek çok şehir, görecek çok nehir var.
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Ah Gümülcine! 

Bulgaristan’dan Yunanistan’a Kaptan Petko Voyvoda sınır kapısından giriş 
yaptıktansonra bakış alanımız giren Selimiye Camii bütün ihtişamı ile bize 
mesaj gönderiyor. Bir bulutun üzerinde, hayal ile gerçek arasındaki silueti 
Mimar Sinan’ıdualarla anmamızı sağlıyor. Sınırların, gönül coğrafyamızdaki 
sınırlarla hiç ilgisi olmadığını bir kez daha gönülden yaşıyoruz.

Gümülcine, en az Kırcaali kadar anlamlı ve yaralı. Bunu, ziyaretine topluca 
gidebildiğimiz birkaç isimden biri olan seçilmiş müftü İbrahim Şerif ’in nefes-
siz anlatımından anlamak mümkün.

Erzurum’dan katıldığımızı söyleyince duygulanıyor İbrahim Şerif. Konya’da 
İlahiyat okuduğu yıllarda, bir Erzurumlu her türlü sıkıntısında ona ağabeylik 
etmiş. Erzurum’u görmeyi çok istediğini söylüyor. Ben de davet ediyorum. 
“İnşallah” diyerek vedalaşıyoruz.

Gümülcine Türk Gençlik Merkezi’nde Edebiyat Faslı yapılacak. O arada yine 
kaçıp sokaklara dalıyorum. Sokakta Türkçe konuşuluyor. Esnaf ile hemen 
anlaşabiliyoruz. Türkiye’den gelenlere alışık oldukları için büyük bir içtenlikle 
selamlıyorlar bizi.

Abdülhamit Han’ın yaptırdığı Saat Kulesi ve Yeni Camii’nin etrafında küme-
lenmiş alışveriş merkezlerinin birçoğu tek katlı. 

Camii’nin kapalı olduğunu görünce sağa sola bakınırken yanıma gelen görev-
li hemen kapıyı açtı. Bu sessizliğin siesta (öğle uykusu) dedikleri dinlenme 
saatlerinden kaynaklandığını anlattı. 

Dernek binasında Gümülcine’den ve bizim kervandan şairler şiirlerini okur-
ken, bahçede lise öğrencileri müsamere hazırlıkları yapıyorlar. Bütün tür 
motiflerini üzerinde taşıyan folklor kıyafetleri giymiş üç kızın isimleri beni 
mutlu ediyor. Feyza, Derya ve İclal….

Bu toprakların gelecekteki anaları…

Akşam yemeğinden sonra Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet ile 
sohbet ediyoruz. İnşaat Mühendisi ve Türkiye’de okumuş. Anlattıkları ayrı bir 
yazı konusu. Her şeye rağmen, Batı Trakya’nın Türk Yurdu olarak kalmasına 
katkı sunan isimlerden biri. 

Aralarına Rodop dağlarının girdiği Kırcaali ile Gümülcine’de diğer Türk yurt-
ları gibi Türkçe’nin yok edilmesi için her şey yapılıyor. Öğretmen verilmiyor, 

Gümülcine, en az Kırcaali kadar 
anlamlı ve yaralı. Bunu, ziyaretine 

topluca gidebildiğimiz birkaç 
isimden biri olan Seçilmiş Müftü 

İbrahim Şerif’in nefessiz 
anlatımından anlamak mümkün. 

“Lozan’da patrikhane için verilmiş 
kurbanlarız” diyerek yüreğimizi 

dağlıyor. Ve burada Bizans 
entrikaların döndüğünün altını 
çizerek anlatıyor. Erzurum’dan 

katıldığımızı söyleyince duygulanıyor 
İbrahim Şerif. Konya’da İlahiyat 

okuduğu yıllarda, bir Erzurumlu her 
türlü sıkıntısında ona ağabeylik 
etmiş. Erzurum’u görmeyi çok 

istediğini söylüyor. Ben de davet 
ediyorum. “İnşallah” diyerek 

vedalaşıyoruz. 
2 Mayıs 2018 Gümülcine-

Yunanistan
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okullarda ders olarak Türkçe okutulmuyor. Anadili olarak ne öğreniliyorsa 
onunla yaşıyor dil.

Yüzyıllık bir acı bu. 

Gümülcine’den ayrılırken camilerin minareleri ve siluetleri gökyüzüne yükse-
liyordu. Gazi Evrenos Bey’in mührüne sadakatlerini gösterir gibi. 

Selanik’te duygularım çatallaşıyor…

Selanik, Yunanistan’ın nüfus yoğunluğu bakımından ikinci şehri. Osmanlı’nın 
en önemli merkezlerinden biri olmuş yüzlerce yıl. Zaten şehrin merkezine 
doğru ilerlerken etraftaki birçok binanın mimarisinden bunu anlamanız 
mümkün. Ayrıca Roma ve Yahudi yapılarına da rastlıyoruz.

Akdeniz kıyısında, Sultan II. Murat’ın Selanik’i ele geçirmesinden kısa bir 
süre sonra inşa edilmiş olan Kızıl Kule’ye doğru ilerlerken on binlerce 
Yeniçerinin bu şehirde öldürülüşü, bu olaydan sonra Yeniçeri Ocağı’nın kapa-
tılışını hatırlıyor, yine sokaklarda yeniçerilerin dolaştığını hayal ediyorum.

Kule, Selanik surlarının parçası olarak, sonrasında askeri garnizon olarak ve 
en sonunda da hapishane olarak kullanılmış. Osmanlı egemenliği boyunca. 
II. Mahmud döneminde Selanik kulesi Yeniçeri askerlerini haps etmek mak-
sadıyla kullanılmış. Bu dönemde halk arasında kulenin adı Kanlı Kule olmuş.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1881 yılında doğduğu evi ziyaret ediyoruz. Müze 
olarak işlev gören ev, eski adı Islahhane, şimdiki adı ApostolouPavlou cadde-
sinde. Hemen yanında Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosluğu var.

Selanik, hayallerimdeki gibi. 

Arkama bile bakmıyorum…

Manastır 

İttihatçıların kalesi Manastır’a doğru ilerlerken bu coğrafyanın bütün 
şehirlerini kucaklayan nehirler, dereler, dağlarla selamlaşıyoruz. Baba Dağları 
yüceliği ile şapka çıkarttırıyor bize.

Türk şehircilik anlayışına İtalyan mimarisinin katıldığı şehirdeyiz. 

Kadı İshak Çelebi Camii’nde öğle namazını kıldıktan sonra, II. Abdülhamit 
döneminde yapılmış saat kulesinin yanında nefesleniyoruz. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim gördüğü Manastır Askerî Îdâdîsi’ne geçiyo-
ruz.Askerî Îdâdîmüze olarak kullanılıyor ve binanın ikinci katındaki Mustafa 
Kemal Atatürk için ayrılmış bir bölüm var.O bölümü gezerken yine hayalim-
de Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne kadar yaşadıklarımız geçiyor. Ömer 
Özden Hoca ile bol bol fotoğraf çekiyoruz.

Ohri’de “Oh be” demek!

Makedonya’yı geçerek Arnavutluk üzerinden Adriyatik’e dökülen meşhur 
Ohri Gölü’nün etrafına kurulmuş, Roma ve Osmanlı tarihinden izler taşıyan 
küçük bir kültür mozaiği olarak bilinen, bundan daha fazlasını hak eden 
Ohri, şimdiye kadar gezdiğim bütün şehirlerarasında ilk sıraya konulacak 
kadar güzel.
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Yolumuzun üzerindeki Resneli Niyazi Bey’in yaptırdığı okula uğradık. Pir 
Halveti Tekkesi, Ali Paşa Camii ziyaret edeceğimiz yerler arasında. Gece, 
Balkanlarda Müslümanlığın hayata dönük yüzüne büyük katkı yapan tekke-
lerden olan Hayri Hasan Tekkesi ‘ne gitmek var niyette.

Tarihi Çınar Meydanı’nı gördüğümüzde, Ohri’nin de nasıl bir çınar olduğu-
nu hissediyorsunuz. Meydana ismini veren ağacın tespit edilen yaşı 650.Şehir 
ikiye ayrılıyor tam bu noktada. Birinci kısma Türk çarşısı deniliyor, bizim de 
ilgi alanımız oraya yöneliyor. Her yerde Türk restoran ve kafeleri var. 

İkinci kısım ise göle doğru gidiyor. Burada da çeşitli hediyelik eşyalar satan 
alışveriş mağazaları kümelenmiş. Ohri Gölün’den çıkarılan incilerin satıldığı 
onlarca dükkan var burada. Yolu tamamlayıp göle ulaştığımızda ise Ohri 
Meydanı ve göl,oynaşıyor seyredenleriyle. 

Ohri, şimdiye kadar gördüğümüz şehirlerarasında ilk defa “yeniden gelmeli-
yim” diye not düşecek kadar güzel.

Struga, bendeki karşılığı şiir…

Struga’ya gece girdiğimiz için onlarca yıldır hikâyelerini dinleyip, haberlerini 
okuduğum, şiir festivalleri, geceleri denildiğinde aklıma gelen kasaba.

57 yıldır devam eden “Struga Şiir Festivali”için buraya gelen şairlerin kaldığı 
otelde konaklıyoruz. Gözlerim duvarlarında, sütunlarında; şairlerin şiirlerini, 
resimlerini arıyor ama yok. Yine de tek başıma kalıp onca yıldır burada bulu-
şan şairleri, okunan şiirleri, yapılan tartışmaları düşünüyorum.

Struga Uluslararası Şiir Festivali’ne şimdiye kadar yüz ülkeden 5000 şair katıl-
mış. Böyle olunca da Struga dünyanın en büyük şiir merkezine dönüşmüş. 
“Altın Çelenk’i” şimdiye kadar alan Pablo Neruda, AllenGinsberg, TedHughes, 
Joseph Brodsky, TomasTranströmerbu otelde konaklamış. Gördüğümde nefe-
simi kesen harika manzarası ile Drim Nehri’nin kenarında şiirlerini okumuşlar.

“Acaba!” diyorum, Erzurum için böyle bir hayal kurmalı mı? 

Üsküp, ah Üsküp! 

1392’de Osmanlı topraklarına katılan Üsküp, 500 yıldan fazla bir süre 
Osmanlı egemenliğinde kalmış. Şehrin bir yakasında Arnavutlar ve 
Müslümanlar yaşarken, diğer tarafta Ortodoks Hıristiyanlar yaşıyor. 

Tarihi Çınar Meydanı’nı 
gördüğümüzde, Ohri’nin de nasıl bir 

çınar olduğunu hissediyorsunuz. 
Meydana ismini veren ağacın tespit 
edilen yaşı 650.Şehir ikiye ayrılıyor 

tam bu noktada. Birinci kısma Türk 
çarşısı deniliyor. 

3 Mayıs 2018 Ohri-Makedonya  
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Öyle çok yara almış, ölümler, değişimler yaşamış ki… Şehre girerken ortalama 
bir ev büyüklüğündeki aslan heykelleri bir anda dünyanızı alt üst ediyor. 
Buraya kadar aldığım, tattığım manevi hava, yerini bir anda sahte Rönesans 
peşine düşmüş, estetikten uzak, insanın ruhunu boğan, Roma zevklerinin 
tanığı olmaya hazırlanmış bir kenti seyrettiriyor bana.

Devletin yürüttüğü Skopje2014  adlı proje ile Üsküp güya turistik açıdan 
geliştiriliyor. Aslında putlar şehri haline getiriliyor. Meydandaki devasa 
heykellerin hemen yanı başındaki Türk çarşına karşı bir meydan okuma sanki 
bu yapılanlar.

Şehrin dokusuyla örtüşüyormuş gibi görünen şaşaalı köprüler, havuzlar, 
devasa İskender ve Filip heykelleri, değişik bronz ve mermer heykeller “insan”ı 
betona, bronza mahkûm kılmış. Selanik’te bile bu boyutlarda ve bu kadar çok 
İskender heykeli yoktu.

Vardar Nehri, şimdilerde üzerine kondurulan tuhaf mimarili köprülerin altın-
dan akıp gitmeye devam ederken; biz Osmanlı’nın eseri 13 kemerli Taş Köprü 
‘de soluklanmayı tercih ediyoruz.

Üsküp  Yunus Emre  Enstitüsü, Köprü Kültür Sanat ve Eğitim Derneği iş 
birliğinde düzenlenen etkinlikte Ömer Özden Hoca “Yahya Kemal” konulu 
panelde, Yahya Kemal’i, doğup, büyüdüğü topraklarda güzel bir anlatımla 
yeniden hatırlatıyor bize.

Üsküp Kalesi, Mustafa Paşa Camii ve Taş Köprü ile birlikte Türk Çarşısı 
buradan notlarımın arasına katılıyor. Bir de bize kahve servisi yapan Konyalı 
öğrenci. Üsküp’te lisans tamamlıyormuş. Ama okuduğu üniversitenin denkliği 
yok. 

Priştina; çocukluk ağlamalarım…

Priştine- Mitrovica yoluna doğru kervanımız yola koyulduğunda çocuklu-
ğumda tarih kitapları okurken en çok içlendiğim, ağladığım, Kosova denildi-
ğinde dualar gönderdiğim Murat Hüdâvendigâr’ın türbesini görecek olma-
nın; muharebenin yapıldığı meydana ulaşmanın inanılmaz heyecanı sarıyor 
beni.

Sultan Murat’ın sadece iç organları Kosova’daki bu türbede bulunuyor. 
Padişahın cesedi tahnit edilerek, Bursa Çekirge’de yaptırmış olduğu türbesine 
defnedilmiş. Murat Hüdâvendigâr’ın kaderi, bu topraklarda yaşayanların 
kaderi ile birebir aynı. Yürekleri burada, bedenleri Türkiye’de. Ya da bedenle-
ri burada, yürekleri ve ruhları Türkiye’de.

Türbenin bahçesindeki devasa dut ağacının 500 yaşında olduğunu söylüyor 
türbedar. İkiye ayrılmış. 

İçeriye girdiğimizde üzerimize çöken hava ile sandukanın etrafında oturuyoruz. 
Kur’an okunuyor ama ben bir çokmekânda olduğu gibi ötelere doğru bir 
yolculuktayım yine.

Dışarıda at kişnemeleri, kılıç sesleri, İslâm ordusunun tekbirleri yankılanıyor. 
Murat Hüdâvendigâr’ın oğlu, Yakup Han; tarihin ilk katledilecek sultanı 
olacağını bilmeden küffara kök söktürüyor.

Ve Murat Hüdâvendigâr’ın dudaklarından dökülen duayı dinliyorum.
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Prizren

Şar dağı ya da Maya dağı olarak bilinen dağın, türkülere ve hikâyelere konu 
olmuş, Vardar nehrinin de doğduğu yerdeyiz.Balkanların ve Kosova’nın en güzel 
şehirlerinden olduğu söylenen, “müze şehri” ya da “açık hava müzesi” olarak da 
adlandırılan Prizren Üsküp gezisindeki hayal kırıklığımın, ruhumdaki sancının 
üzerine ilaç gibi geliyor.

Camiler, camiler… Bir tek görüntüyü bile kaçırmamak için hızlı hızlı bakı-
nırken, elif gibi minareler, kırmızı kiremitli evler, kale ve birkaç çeşme hemen 
dikkatimi çekiyor. Anadolu’da bile bu kadar Osmanlı kokan bir şehir kalmadı 
kanaati daha ilk bakışta zihnimde yer ediyor.

Şehirde inanılmaz bir hareketlilik var. Adeta insan seli, nehir boyunca akıp 
gidiyor. Daha önceden burayı görmüş olan arkadaşların da tuhafına gidiyor 
bu kalabalık. Gençlerden birini durdurup soruyorum. Meğerse Hıdrellez’e 
rastlamışız. Onların deyimi ile gençler “piyasa” yapıyormuş.

Aknehir (Bistriça) burayı ikiye bölmüş ve sağına soluna şehri yerleştirmiş. 
Burası da içinden su geçen şehirlerden biri. Kültürel kodları ile tarih kokan 
bu şehirde kaybolmaya karar vererek dalıyorum sokaklara, caddelere. 
Kaybolmak mümkün değilmiş meğerse. 

Bahçesindeki şadırvanda abdest alan Arnavutların bile Türkçe konuştuğu bir 
yerde kaybolmak mümkün mü? Muradin Cami ile ilgili bilgi almak için biri-
ne; “Türkçe biliyor musun?” diye sorduğumda; “Nasıl bilmem be ya, ben 
Arnavut’um!” demesi ile bendeki bütün taşlar yerine oturuyor. 

Ecdadın balkanlarda kurduğu; kale, kule, minare üçlemesinin tadını ala ala 
oradan oraya koşuyorum. 

Şadırvan Meydanı, şehrin en bilinen yeri. Meydanda bulunan şadırvanın 
etrafından birçok tarihi yapıya ulaşmak mümkün. Sinan Paşa Camii, Arasta 
Köprüsü, Prizren Kilisesi bu bölgede bulunuyor. Bir de Dilek Çeşmesi. İlla su 
içmemizi salık verdikleri için Ömer Özden Hoca ile su içmeye gidiyoruz. Tam 
avucumu su doldurup içecekken Hoca; “Dur! Dilek tuttun mu?” diye 
sorunca gülümsüyorum. 

Hangi bir dileği tutayım ki!

Balkanlarda bir daha gelmem gereken şehirlerarasına Ohri’den sonra burayı 
da not ediyorum. Bir de şu beton binaların artışı durdurulsa keşke. Şehri 
kuşatmaya hazırlanan beton ordusu gibi arz-ı endam etmeye başlamışlar.

Akşam Yunus Emre Enstitüsü’ndeki Edebiyat Faslında kervandaki şairler ile 
Prizrenli şairler şiirlerini seslendiriyorlar. 

Tamamen Türkiye’deki şairlerin etkisindeler ki bu tabii bir durum; ama ya 
bizimkiler... 

Bir köşede gözlerimi kapatarak dinliyorum. Umutsuzluğum devam ediyor.

İşkodra ya da Üsküdar

Enver Hoca’nın zulüm yıllarında İşkodra’da yıkmadığı tek Camii olan Buşatlı 
Mehmet Paşa’nın yaptırdığıKurşunlu Camii’yi ziyaret ediyoruz. Şehrin dışın-
da kalmış. 
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Enver Hoca bütün camileri yıktıran, din adına ne varsa yasaklatıp ülkeyi onca 
yıl baskı ve zulümle yönetmiş. TİKA burada da elde kalan Osmanlı mirasını 
onarmış ve restore etmiş.

Mehmet Doğan Ağabey İşkodra ile Üsküdar’ın aynı kökten geldiğini söyleye-
rek yine tarihi bir bağ kuruyor. Çünkü Üsküdar’ın da Latince ismi Scutari’dir.

İşkodra Yunus Emre Enstitüsü’nde Edebiyat Faslı devam ederken, Enstitü’de 
Türkçe öğrenen gençlerle sohbet ediyorum. Hemen hepsinin aklında Türkiye’de 
okumak var. Blerta Mlloja ve diğer arkadaşlarının ise iyi birer yazar olmak var. 
Blerta Mlloja kürsüde şiir okuyan lise son sınıf öğrencilerinden biri.

Bar’da Bar Tutmak…

Kervanımız Karadağ’ın dağlarını, yer yer Adriyatik’i görerek, neredeyse patika 
yolları aşarak Bar’a ulaştığında bu ismin Erzurum’da tutulan Bar Oyunları ile 
ilgisi var mı diye düşünürken bunu arkadaşlarla da paylaşıyorum.

Adriyatik’e kıyısı olan Bar, Müslüman nüfusun yoğun olduğu tek yer. Şehrin 
mimarisi de bunu hemen haykırıyor.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Bar için “İskenderiye Sancağında 
Voyvodalıktır. Ölgün nahiyelerinden olup naipliktir. Kale dizdarı ve silahlı 
gazi yiğitleri vardır. Şahbaz Arnavut yiğitleridir ki, firkateleri ile daima Polye 
vilayetlerini, Klore kıyılarını, Asi Venedik kalelerini, Karadağ ve Klemente 
haydutlarını kırup, avlanıp asla boş dönmezler.” diye bilgi veriyor.

Kayalar üzerine kurulmuş Bar Kalesi’nden şehri kuşbakışı seyrettiğinizde bu 
zorlu coğrafyanın güzellikleri hayran bırakıyor.

Bar Kalesi’nde Bar tutmamak olmazdı. Önce Mehmet Doğan Ağabey ile 
sonra da Ömer Özden Hoca ile bar tuttuk.

Mostar’a ışık tutan köy; Poçitel

Mostar’a ulaşmadan önce öyle bir köy var ki; ismi Poçitel. Bu köy için, rahat-
lıkla Anadolu’nun bakımlı herhangi bir köyü denilebilir. Camisi, hamamı, 
medresesi, taş evleri ile tipik bir Osmanlı köyü. 

İçindeki eski eserler 16-17. yüzyıl dönemine ait Osmanlı eserleri... Osmanlı’nın 
bu yerlerdeki yüzük taşı gibi duruyor. Neretva nehrinin kıyısında kurulmuş. 

Türklerden kalan en önemli eser 1563’de inşaa edilen Hacı Aliya Camii. 
Caminin Mimar Sinan’ın öğrencilerinden Mimar Hayrettin tarafından yapıl-
dığı biliniyor. Cami, Hırvatlarca ağır bombardıman sonrası yerle bir olmuş. 
Savaştan sonra Şişman İbrahimpaşa Medresesi ile birlikte yeniden inşaa edil-
miş. Caminin içindeki Türk işi kalem oymaları da bu bombardımandan 
nasibini almış.

Yeniden onarılmış, yaraları sarılmış ama ruhunda hep tank mermilerini, 
makineli tüfek seslerini barındıracak. Sadece 21 kişilik bir Türk nüfus yaşa-
maya devam ediyor.

Mostar’da Mostar…

Mostar’da, Mostar Köprüsü, iki tarafındaki kuleleri, 43 cami, mescit, hamam 
gibi ecdat yadigârı yapıları ile Osmanlı mimarisinin hâkimiyetini açıkça gö-
rebiliyoruz.

Türkiye’de okumak isteyen İşkodra 
Yunus Emre Enstitüsü 
öğrencilerinden BlertaMlloja, Necip 
Fazıl Kısakürek’in “Utansın” adlı 
şiirini okurken. 
6 Mayıs 2018 İşkodra-Arnavutluk
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Mimar Sinan’ın iki eserinin bulunduğu, yolları, binaları, camileriyle Müslü-
man şehir Mostar’dayız.

Neretva Nehri üzerindeki, hilal görünümündeki vezihnimde kartpostal gibi 
yer etmişolan Mostar Köprüsü hemen karşıma çıksın istiyorum. Sanki yeryü-
zünde onu ilk defa görecek olan ben olacağım gibi bir hissiyatla adımlıyorum 
yolları.

Dar çarşının bittiği noktada köprüye adım attığımda Müslüman mülkünün 
dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da yok edilmesi için yürütülen kan-
lı, kansız; örtülü, açık bütün saldırılar geçiyor gözümün önünden.

Kervan yolcuları Yunus Emre Enstitüsü’ne doğru yol alırken ben yine firar 
ediyorum. 

Enstitünün bulunduğu yolu takip ederken karşılaştığım caminin bahçesinde 
başörtülü iki kızın Türkçe biliyor olması umudu ile yanlarına yaklaşıyorum. 
Yunus Emre Enstitüsü’nün öğrencileriymişler. Koski Mehmet Paşa Camisiy-
miş. Caminin hemen yanındaki şehitlikte onlarca mezar var. Kızlar, bunlar-
dan Mostar ve Saraybosna’da yüzlerce olduğunu söylüyorlar.

Aklıma Âkif ’in “Bir hilal uğruna Yarab ne güneşler batıyor” mısrası ve o hila-
lin vücut bulmuş hali Mostar Köprüsü geliyor. Şiirde nesnel karşılık bu olmalı 
diyorum.

Gözlerim buğulanıyor… Taşlardaki tarihlere bakıyorum; 19, 20, 22 yaşların-
da civanmert delikanlılar yatıyor. Sükût içerisinde. Mostar Köprüsünün üze-
rinde, nehre atlamak için para toplayan gençle aynı yaşlardalar.

Sağlı sollu dar sokaklara sapıyorum. Her sokak diğerine benziyor ama kesin-
likle farklı. Bazı büyük binalar savaştan bu yana neredeyse hiç dokunulmadan 
duruyor. Mermi izleri, yıkık dökük pencereler…

Halkın ruhunda ise tank mermileri ile yıkıldıktan sonra yeniden yapılan Mos-
tar Köprüsü’nün tarihi kadar eski yaralar var. 

Saraybosna, Aliya İzzetbegoviç ve hüzünlü ayrılık…

Bosna’nın başkenti, 500 bini aşan nüfusu ile soykırıma şahitlik etmiş Saray-
bosna’dayız. 

2.Dünya savaşından sonra savaş tarihinin kaydettiği en uzun kuşatmayı yaşa-
mış şehirdeyiz.

Camilerin, Ortodoks ve Katolik Kiliselerinin, Sinagogların neredeyse yan 
yana olduğu şehirde tuhaf bir gariplik hissediyorum. Mostar’daki gibi oradan 
oraya koşma isteğim yok. 

1992 yılında Palandöken Sanat-Edebiyat Dergisi’nin Kurban Bayramına rast-
layan sayısının kapağına siyah bir bant çekip; “Saraybosna’da Müslümanlar 
keskin nişancılara hedef olmamak için Bayram namazını oturarak kıldılar” 
diye yazmıştım. Rahman Ademi’ye keskin nişancıların nerelerden ateş ettiğini 
soruyorum. Yakınlardaki tepeleri gösteriyor. 

Zaten 90’lardan kalmış gibi her yer, savaşın izleri her yerde belli; duvarlarda 
yerlerde… Hoca bunları gösterip anlatırken parmağından, kolundan vura-
caklar gibi ürperiyorum. Saraybosna, Müslüman mülkünün bu coğrafyadaki 
parmağı, eli, kolu. 
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Çocuklar, anneler Pazar yerlerinde, kundaklarında, oyun alanlarında alçakça 
katledilmiş.

Bu hissiyatla Baş Çarşı’ya indiğimizde yüreğimi tanıdık bir his kaplıyor. Çar-
şıyı dolaşıp hemen yakınında bulunan Gazi Hüsrev Bey camiye geçiyoruz. 
Yapımı 1530 yılında tamamlanan cami, ismini Kanuni Sultan Süleyman dev-
rinde Bosna Sancak Beyi olan Gazi Hüsrev Bey’den almış ve Mimar Sinan’ın 
eserlerinden biri. Aynı şekilde Gazi Hüsrev Bey Bedesteni dimdik ayakta ve 
cıvıl cıvıl. 

Vurdular, katlettiler, tarihten silmeye çalıştılar. Müslümanların bir tane yiğit 
evladı vardı bunlar olurken; Aliya İzzetbegoviç. 

Yunus Emre Enstitüsü’ndeki programda da söylüyorum. Bu yaşıma kadar 
beni derinden sarsan, ruhuma şekil veren üç liderden birinin gezdiği, endişe-
lendiği, halkı için yürüttüğü siyaset ile 20.yüzyıla damga vuran bilgeyi adeta 
hücrelerim ürpererek hissediyorum.

Onun kabrine doğru yola koyulduğumuzda, ne böbreğimdeki taşın iyice çe-
kilmez hale gelen sancıları, ne yorgunluğum umurumda değil. Binlerce şehi-
din ortasında, kurtuluş mücadelesine önderlik etmiş Aliye’nin kabri öyle mü-
tevazı ve öyle sade ki… Birlikte mücadele ettiği binlerce şehitle kucak kucağa.

Arkadaşlar kabrin etrafına kümelenip Kur’an okurken ben gözlerim dolu dolu 
mezarı seyrediyorum. Dört sütun üzerinde sıradan bir kubbe ve iki taşın altın-
da yatan Aliye. Dua, dua ve verdiği mesaj.

Murat Hüdâvendigâr’ın Bursa’daki kabrini hatırlatıyor bana. Lider, hayatı, 
dünyayı algılaması, algılatması… 

Ne çok söylenecek söz var bununla ilgili. Yazmak ümidi ile…

Eski Çarşı’da biraz aradıktan sonra yıllar önce Aliye’nin dua ederken çekilmiş 
bir fotoğrafından bildiğim bereden alıyorum.

“Toparlanın Gitmiyoruz…”

Ve vakit tamam. 

Binlerce şehidin ortasında, kurtuluş 
mücadelesine önderlik etmiş Aliya’nın 
kabri öyle mütevazı ve öyle sade ki… 
Birlikte mücadele ettiği binlerce 
şehitle kucak kucağa.Arkadaşlar 
kabrin etrafına kümelenip Kur’an 
okurken ben gözlerim dolu dolu 
mezarı seyrediyorum. Dört sütun 
üzerinde sıradan bir kubbe ve iki taşın 
altında yatan Aliya. Dua, dua ve 
verdiği mesaj. Murad Hüdâvendigâr’ın 
Bursa’daki kabrini hatırlatıyor bana. 
Lider, hayatı, dünyayı algılaması, 
algılatması… 
9 Mayıs 2018 Saraybosna-Bosna-
Hersek
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Son kareyi savaş esnasında yakılan Milli Kütüphaneden çekiyorum. Havaala-
nına doğru giderken kim söyledi hatırlayamıyorum ama otobanın Türkiye’den 
bir firmanın yaptığını söyleyen arkadaş buralardaki çözüm cümlesini söylü-
yor; “Ya AB, ya Türkiye ya Kaos!”

Rumeli’yi, Adriyatik’i, Erzurum kadar nüfusu olmayan ülkeleri, nehirleri, şe-
hirleri; evlad-ı fatihan’ı ve yüreğimi bırakıyorum. Sevdalarıma yeni ve büyük 
bir sevda daha ekleniyor. 

İsmet Özel’in “toparlanın gitmiyoruz” deyişini hatırlıyorum. Çünkü gitmiyo-
ruz, Edebiyatın, sanatın, kültürün gücü ile burada kalıyoruz. 

Erzurum ve doğu buralara ne kadar uzak kalmış? Hayıflanmamak mümkün 
değil.

Notlarımın arasına “bütün bu Türk yurtları, Kafkaslar dâhil, mutlaka bir ‘Dış 
Türkler Bakanlığı’ kurularak kucaklanmalı” diye yazıyorum.

Sahi, 11 gündür Türkiye’de neler oluyor? Valla hiç merak etmiyorum. Çünkü 
Türkiye büyük ve ilelebet payidar kalacak. Biz, yüzümüzü buralara çevire-
lim…

Bar gezisi sonrası bir hatıra; soldan: Fahri Tuna, Bünyamin Yılmaz, Faruk Uysal, Mehmet Sarmış, 
İsmail Bozkurt, Mehmet Kurtoğlu, D. Mehmet Doğan, Hanifi İspirli, Mücahit Koca, H. Ömer 
Özden, M. Sait Uluçay, İ. Ulvi Yavuz, Nazif Öztürk, A. Fatih Gökdağ, Özcan Derviş, Aykut 
Ertuğrul, Rahman Ademi. 7 Mayıs 2018- Eski Bar-Karadağ 



BALKANLAR’A YOLCULUK: 
GÖNÜLDE MAZİ, AN VE ATİYİ BİRLEŞTİRMEK

MAZİYİ, anı ve atiyi yeniden bir kılmak için Kültür Kervanımız, Türkiye 
Yazarlar Birliği’nin 40. yılında Berat Kandili’nde, 40 pencereli Selimiye 
Camii’nden sevgili Cihad Zafer’in dillendirdiği bir selamla yola çıkmıştı. 
Selamı Evlad-ı Fatihan’a ulaştırarak hamdolsun yolculuğumuzu nihayete 
erdirdik. Yol, insanı terbiye eder, etmiştir de. Yol, insana bereket sunar, sun-
muştur da. Yola birlikte revan olduğumuz her bir fert, yolculuğun sonunda 
bir bedel ödemek zorunda kaldı. Öyle bir bedel ki, bedellerin en azizi. 
Yolculuğun resmini ve remzini herkes heybesine düşürdüğü kadar yazıya 
dökecek ve bununla aslında tarihe de not düşmüş olacaktı. Kültür Kervanı’nın 
macerasını anlatan her yazı, müellifinin duygusal, vicdani ve akli olarak dik-
katini çeken ehemmiyetli ayrıntıları içerecektir. Bu yazı, kutlu yolculuğumuza 
dair heybeme düşenler, dikkatimi çekenler, hissiyatımda önemli yer tutanlar 
ve geleceğe not bırakmak istediklerimi ihtiva edecektir. Dolayısıyla tüm 
güzergâhı değil, benim için ehemmiyet arz eden ayrıntıları, yazı kapsamına 
alacaktır. Yazı, belki de çok az denenmiş şekliyle, iç içe geçmiş, anı, gezi, 
deneme ve şiirden müteşekkil bir yapı arz edecektir. O halde kültür kervanı-
nın nihayete erdiği yerde yazı yolcuğumuza başlayalım.

Kutlu yolculuğumuzda ilk durağımız Edirne’ydi, mübarek bir gecenin yaslan-
dığı gündüz vaktiydi Edirne’ye varışımız. Hitabeti ve nezaketiyle bizi etkile-
yecek bir gönül insanı Selimiye’nin ihtişamına saklıymış da bunu orada 
öğrenecektik.Mustafa Hatipler Bey kısa zamanda insanı efsunlayan hitabetiy-
le bize Edirne’yi ve Selimiye’yi yaşattı. Orada bir kez daha fark ettim ki, söz 
gönülden çıkmalı ve muhatabı yine gönül olmalı. Öyle olunca mana eksilmi-
yor ve bereketleniyor. Şehre ve Camii’ye dair o kadar değerli hususiyetleri 
anlattı ki, bunlardan sadece iki hususu yazımıza kaydetmek istedim. Büyük 
şehirler herkesin sustuğu anda konuşur, onları gece dinlemesini bilmek gere-
kiyor demişti, Sayın Hatipler, o sözleriyle sanki şehirleri temaşa felsefesini 
anlatmıştı da artık büyük, kadim şehirler geceleri sükutlarıyla kendilerinden 
söz eden meşahir olup çıkmıştı. Bir de Selimiye’ye dair herkesin bakıp göre-
mediği, işitip duyamadığı bir hususu gönle düşürdü Mustafa Bey. Selimiye’nin 
muhteşem kubbe iç tezyinatından bahsederken, onun Hasan Çelebi’nin son 
eseri olduğunu ifade etmişti. Ancak hikâye de tam orada başlamıştı. Bitimine 
birkaç hamle kala Hasan Çelebi’nin gözüne kireç damlası düşer, yanındaki 
kovadan su alır ancak kovadaki su da kireçlidir ve o andan itibaren rûşen-dil 
olur. Ölüm ne de güzel anlatılmıştı. Bakanları alemler gezdiren bu muhteşem 
kubbe tezyinatı hem bir renk harmonisini hem ihlas suresini hem de Hasan 
Çelebi’nin çığlığını saklar içinde. Onu duyabilene AŞK olsun, Mustafa 
Hatipler beye de baki selam olsun…

Edirnemizi aştıktan sonra ağaçların çoğunlukla evlerin boyunu aşarak binala-
ra huzur verdiği Balkanlarda ilk durak Bulgaristan’da Kırcaali bölge müftülü-

Muhammed Enes Kala
Dr. Öğr. Ü., Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi / TYB Genel Sekreteri / 
ADAM Genel Sekreteri
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ğü oldu. Kırcaali müftüsü Beyhan Mehmed, Balkanlar için mevlit geleneğinin 
ehemmiyetinden bahisle mevlitler üzerine geniş bilgiler verdi. Mevlit, tüm 
Balkanlar’ın birlik ve ruh harcı olmuş, 1940’larda komünizm din derslerini 
yasaklayarak insanları hem bedenen hem de ruhen çoraklaştırmayaçalışsa da 
mevlit ab-ı hayat olmuş Balkan zihnine ve kalbine, böylece de İslâm meşale-
sinin sönmesinin önüne set çekmiş. Mevlitleri bidat-ı seyyie sayarak, dini 
korumak isteyenlere de bir karşı şerh olsun burada edindiğimiz tecrübe…

Yolculuğumuzun rotası, Kırcaali’den sonra Batı Trakya’yı gösteriyordu. Ancak 
oraya geçmeden önce Filibe’de bir mola verdik. Filibe çok önemliydi bizim 
için. Malkoçoğlunun türbesi oradaydı mesela. Ayrılacağımız gün Filibe’de 
şehrin tüm noktalarını rahatça görebileceğimiz Rahattepe’ye çıktık, Filibe de 
İstanbul gibi yedi tepeliydi. Şehir bize Osmanlıyı hatırlatan minarelerle örül-
müş görünüyordu. Ancak şehrin en hakim noktasına Bulgarlar, Ruslara teşek-
kür nişanesi olan devasa bir Rus askeri heykeli dikmişti. Şu var ki, yücelik 
gözlere hitap eden büyüklükle, kulaklara hitap eden yüksek sesle ölçülemezdi. 
Yücelik insanların yüce gönüllerine girebilmekle, sadelikle ve basitlikle ölçü-
lürdü. Ruhu sıkan değil, ona inşirah veren bir iklim oluşmuşsa, yücelik ken-
disine orada yer bulur. O yüceliği letafetiyle, nezaketiyle ve nezahetiyle ecda-
dımız bir inci gibi saklamış Balkan şehirlerinin en mahrem noktalarına… 

Filibe’nin ardından çıktığımız Batı Trakya’da Gümülcine, Kavala ve Selanik 
üzerinden Makedonya’ya ulaşmıştık. Her geçtiğimiz yerde kültür programla-
rımızı icra ediyor ve gözleri papatya gibi Anadolu açan sevdalı yüreklerle 
hasbihal ediyorduk. Her bir nazar bize Balkanlar’ın bizim için neden önemli 
olduğunu haykırıyordu, işittiğimiz samimiyet kokan her bir söz bize 
Balkanlara verdiğimiz sözü hatırlatıyordu. Bahtiyar hissediyorduk kendimizi 
ama biraz da mahcup ve mahzun. Yolculuğumuz mahcubiyetimizi artırırken, 
ecdadın her bir hamlesinin manası çınlıyordu tüm zerrelerimizde. Öyleyse 
yeniden ve yine başlamak zamanıdır diyordu herkes kendi kendine. 

Bedeni ve ruhu diri tutmaya da vesiledir yol. Yola çıkan çoğunlukla sıhhat 
bulur, sıhhat ise basittir, parçalanamaz. O halde ruh ve beden birlikteliği sıh-
hatiçin de söz konusu olmalıdır. Medeniyet coğrafyamızda her millet büyük 
bedenin parçası İslâm ise o büyük bedenin ruhuydu, parçalar ancak beden ve 
ruhla ahenkli ilişki içinde sıhhate sahip olmaktaydı. Makedonya’da Manastır 

Kırcaali müftüsü Beyhan Mehmed, 
Balkanlar için mevlit geleneğinin 

ehemmiyetinden bahisle mevlitler 
üzerine geniş bilgiler verdi. Mevlit, tüm 

Balkanlar’ın birlik ve ruh harcı olmuş.
1 Mayıs 2018 Kırcaali-Bulgaristan
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ve Resne üzerinden Ohri’ye varmıştık. Ohri, doğal güzelliğiyle gönlümün en 
müstesna yerinde kendine bir yer buldu. Allah’ın kudretini ve cemalini gölün 
akarsuya inkılap ettiği noktada bir kez daha temaşa ettik. Öyle ki temaşamızı, 
Halveti Hayati Hasan Baba tekkesinde katıldığımız zikre sarıp sarmaladık. Bir 
ruh dinginliğine sahip olduk ki, tüm göğün sükûneti kalbimize inmişti sanki. 
Tekke’nin şu anki şeyhi olan İlhan Hocadan 1770 yılından itibaren aralıksız 
talipleri arayan ve insanlara Allah’ı anlatan tekkenin herkese açık olduğunu, 
namazların tekkede teheccütle birlikte altı vakit kılındığını, her çocuğa tekke-
de kendi dilinden dinin anlatıldığını öğrendiğimizde çok mutlu olduk. 

Doğa güzellikleriyle bizi kendimizden alan Ohri ve Struga’dan ayrılmak bana 
zor geldi, ancak yolumuz uzundu ve bekleyenleri bekletmememiz gerekiyor-
du. Sonra yola tekrar koyulduk, Balkanların hiç gitmemiş olsak da bize 
oldukça aşina gelen yollarını arşınlayıp programımızı aksatmamaya özen 
gösterdik. O kadar güzel ve çok yer gördük ki, insan kendisini bir rüyada 
zannediyordu. Zira kısa zamanda 7 ülke, onlarca şehri geçmek ve her birinde 
aksatmadan programları icra etmek zor ve meşakkatli bir işti ancak Allah’ın 
rahmeti ve bereketi kervanın üzerine sirayet etmiş olacak ki hiç hayıflanan ve 
sorun çıkaran olmamıştı. 

Balkanlar’da Osmanlı’nın şehre kimliğini veren, bize de onlar üzerinden aidi-
yet kazandıran muhteşem eserleri dışında oralara bıraktığı iki güzel şey daha 
dikkatimizi çekmişti. Bunlardan birisi alicenaplık, diğeri ise Üsküplü Yahya 
Kemal Beyatlı’nın ifadesiyle ağzımızda annemizin ak sütü olan güzel 
Türkçemizdi. Resmi sınırlar üzerine sınırlar çekilmiş olsa, bir ülkeden çıkıp 
diğerine girmiş olsak da her yerde Rumeli insanının alicenaplığı ve ağızların-
daki tatlı Türkçeleriyle gönlümüzün içinde göveren söğüt ağacının en müstes-
na dalındaki en müstesnaürkek serçeye güven telkin ettiğini hissediyorduk. 
Hele o Resne’de bize selam vermek için otobüsümüze gelen hanımefendinin 
belki de o aylık maaşının üçte birine denk gelecek şekilde kervandaki herkesi 
çaya davet etmesi ve bunun için samimiyetle ısrar etmesi… O çayı içemesek 
de Balkanlar’da demlenen en güzel ve demli çayın dumanına saklanmış 
muhabbeti gönlümüzdeki yaraya duran çatlaklara bir merhem gibi sürmüştük.

Aklımız çaylarda kalırken otobüsün tekerlekleri yeni maceralar için dönmek-
teydi. Farklı şehirlerde önceden alınan randevuların gereğini kervandaki bir 

Halveti Hayati Hasan Baba 
tekkesinde katıldığımız zikre sarıp 
sarmaladık. Bir ruh dinginliğine 
sahip olduk ki, tüm göğün sükûneti 
kalbimize inmişti sanki.
3 Mayıs 2018 Struga-Makedonya  
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heyetle yerine getiriyorduk. Kimi yerde büyükelçilerimizi, kimi yerde konso-
loslarımızı, kimi yerde Yunus Emre Enstitüsü müdürlerini ve kimi yerde de 
gittiğimiz yörenin ileri gelenlerini ziyaret ediyorduk. Bir ziyaret de Fahri Tuna 
Bey tarafından Gostivar’da Uluslararası Vizyon Üniversitesi rektörü Prof. Dr. 
Fadıl Hoca ile ayarlanmıştı.Üniversiteyi ve çeşitli fakültelerini gezdik. En 
mühim özelliğini ise Fadıl Hoca’dan dinledik. Tüm bölümleriyle Avrupa’da 
İstanbul Türkçesi ile eğitim yapan ilk ve tek üniversite idi Uluslararası Vizyon 
Üniversitesi. Ufuklarını Osmanlı ufkuyla birleştirmek istiyorlardı. İçinde 
bulundukları ülkeyle iyi geçinmek ve o ülkenin insanlarına hizmet etmeyi 
vazifelerinin en başına yerleştirmek koşuluyla, Makedonya’nın Türk mirasına 
sahip çıkmayı ve onu zenginleştirmeyi en önemli meseleleri kılmışlardı. Tabi 
bu yolda en büyük yardımın Türkiye’den geleceğinden de eminlerdi, kuşku-
suz biz de emindik. Türkiye kendisine güvenenleri tarihinde hiçbir zaman 
yalnız bırakmamıştı, büyük ülke olmanın kaderinde BİZ olmayı ve mazlu-
mun yanı başında bitmeyi başarmak yok muydu?

Gostivar’dan sonra Kalkendelen’de zarafetin sembolü olan Alaca Camii’nde 
Cuma namazını eda ettik. Orada aynı safta namaz kıldığım sünnetçi Osman 
amcanın dedikleri çınladı sonra tüm yolculuk boyunca kulaklarımda… 
Şunları söylemişti, veda ederken Osman amca:

“Biz burada evlad-ı fatihan olarak bekliyoruz, beklemekle görevimizi yapıyo-
ruz ama yeniden gelip huzuru, adaleti ve barışı göstermeniz için sizi bekliyo-
ruz. Sizi beklemeye devam edeceğiz, çünkü siz gün olacak bugün geldiğiniz 
gibi yeniden ve tam olarak geleceksiniz. “

Alaca Camii’nin renk cümbüşünün ve mimari dehayla esrarlı raksında cezbe-
ye gelmemek kabil değildi. Balkanlar’da camilerin iç süslemeleri çok renkliydi, 
özellikle somut tabiat resimleri çok dikkat çekiciydi. Onları görünce aklıma 
şu anda sadece kendimi bağlayan bir açıklama şekli geldi. Acaba Hıristiyanlığın 
da güçlü olduğu Balkanlar, İslâmiyet ile şereflenince Hıristiyanlıktaki o somut 
ve canlı resim geleneğini İslâmî formlar altında tevhidin özüne zarar vermek-
sizin devam ettirmiş olmasınlar dedim kendi kendime. Öyle ya herkesin 
dikkatini çekmişti camilerin o insanı etkileyen ve insana tebessümleberaber 
neşe de veren güzel süslememeleri.

Alaca Camii’nde elveda fotoğrafının ardından rotamız Üsküp’ü gösteriyordu. 
Orada dikkati çeken belki de tek şey tam manasıyla ucube diyebileceğimiz 
devasa heykellerdi. Heykellerin şehre karşı sırıtan ve oturmayan üslubunun 
arkasında Balkanlar’da dolaşan bir kimlik kargaşası vardı. Her güçlü olduğunu 
zanneden devlet, göstergeler üzerinden Balkanlar’a kimlik politikasını dayatı-
yordu. Her bir dayatma oranın insanlarını biraz daha huzursuzluğa ve karga-
şaya sevkediyordu. Balkanlar aslına bakılırsa yekpare bir bütündür, her bir 
nokta diğerinin tamamlayanıdır. Makedonya ile mesela Kosava aslına bakılır-
sa birbirinin mütemmim cüzleridir. Kendi tarihlerinde yollarını şaşıran 
Bulgarlar her bir balkanlıyı Bulgar yapmanın, Yunanistan her birisini Yunan 
yapmanın, Makedonlar Büyük İskender’in Makedon olduğunun ve dolayıyla 
aslına bakılırsa beyat beklenen değil, beyat bekleyen olduklarının, Kosova, 
böğrüne dikilen Katolik kilisesinin hesabını yapmanın telaşesinde görünüyor-
lardı. Aslında her birini toparlayan onları yekpare bir bütün kılan, millet sis-
temiyle öz benliklerine dokunmayan adaletin ve barışın timsali Osmanlı idi. 
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Umut o dur ki, bu uzak olmayan hülyayı bir rüya arasında da olsa oradaki 
tüm devletlerin kavramasıdır.

Gözümüzün, gönlümüzün ve dilimizin muhabbeti devam ederken kuşkusuz 
yolculuğumuz da devam ediyordu. Yollar bizi mahzuniyetimizin depreştiği 
Kosova’ya götürüyordu. Kosova’ya gidip, Meşhed-i Hüdevandigar’a uğrama-
mak ve Murad Hüdevandigâr’ın duasınaamin dememek olmazdı. Tüm tabiat 
orada asırlık dut ağacına hürmeten sükût ediyordu. Belki de o sükût Sultan 
Murad’ın şehadet aşkını terennüm ediyordur ruşen-dil olanlara. 

Duanız sırrı ifşa olsun, AŞK dolu gönüllere dedikten sonra, can sıkıcı bir 
hususu not almanın sıkkınlığını yaşadım. Meşhed-i Hüdevandigâr’da edilen 
duaları gölgeleyen bir araç vardı hemen türbenin girişinde. Her geleni büyük 
bir dikkatle dikizleyen, dini, kendi arzu ve hevesleri için araçsallaştıran, dinin 
ruhunu öldürüp bedenini de çürütmek için obezleştirmek isteyen bir yapının 
müdafileri orada ziyaretçilere irşat adı altında korku dağıtıyorlardı. Öyle 
görünüyor ki arkalarında büyük bir destek de mevcuttu. İslâm coğrafyasını-
vahhabi zihniyetiyle yoğurmak ve İslâm’ı korku ve kanın dini gibi göstermek 
isteyenler olsa olsa emperyalist sisteme kuklalık yapabilirler. Balkanlar’da 
İslâm’a ve Osmanlıya karşı gerçekleştiren üç zulüm hamlesi kendisini hemen 
ele verir, dikkatle bakıldığında. İlki Balkanlar’a ana rengini veren ve oraya 
İslâm mührünü vuran ata yadigarı mimari yapıların ortadan kaldırılması veya 
tahrip edilmesi, ikincisi orada, orayı parçalamaya matuf olarak yürütülen 
etnisite merkezli kimlik politikaları ile Balkanlar’ı kendi tarihlerinden kopar-
ma çabaları, üçüncüsü ise, İslâm’ı karanlık zihniyetler ve kendisini Müslüman 
olarak tavsif eden harici/vahhabi zihniyetli kişiler marifetiyle karartıp tüm 
insanların İslâm, Müslüman ve İslâm’ın hadimi olan Osmanlı’dan nefret 
etmelerini sağlamak. Bu büyük oyunu bozmak her samimi Müslümanın göre-
vi olmalıdır. 

Gidip görecek ve programlarımızın icra edileceği yerler çok olunca, ayrıntıla-
ra odaklanamadan ama tekrar gelip yeniden bakmak için dikkat çeken her bir 
şeyi bir köşeye not ediyor insan. Murat Hüdevandigâr türbesi ziyaretimizin 
süresi tamamlanınca ekip yeniden otobüse döndü. Priştine’de, büyük Katolik 
kilisesini ve Amerika’nın oradaki nüfuzunu anlamaya çalışarak bir süre geçir-

Kosova’ya gidip, Meşhed-i 
Hüdevandigar’a uğramamak ve 
Murad Hüdevandigâr’ın duasınaâmin 
dememek olmazdı. Tüm tabiat 
orada asırlık dut ağacına hürmeten 
sükût ediyordu. Belki de o sükût 
Sultan Murad’ın şehadet aşkını 
terennüm ediyordur ruşen-dil 
olanlara. Ayaktakiler (soldan sağa): 
Nazif Öztürk, Mücahit Koca, Maksut 
Yiğitbaş, İsmail Bozkurt, Abdullah 
Harmancı, Nazım Payam, Zafer 
Kızılca, İ.Ulvi Yavuz, Bedir Acar,     
M. Kazım Arıcan, Bünyamin Yılmaz, 
D. Mehmet Doğan, H. Ömer Özden, 
Mustafa Özçelik, Memiş Okuyucu, 
Cihat Zafer, Necip Tosun. Oturanlar; 
Tarkan Zengin, Burak Yılmaz, 
Mehmet Kurtoğlu, M. Enes Kala,    
M. Hanifi İspirli.
5 Mayıs 2018 Sultan Murad Türbesi 
Kosova
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dik. Ancak bizim gönlümüze yeni bir inşirah veren yer küçük Bursa veya 
küçük Amasya olarak karşımıza çıkan Prizren idi. Sanki tarihi bir süre don-
durmuşlar, bizi de dondurulan tarihin müşahitleri yazmışlardı. Muhteşem bir 
manzarası vardı, eski Prizren’in. İnsan kendisini hiç yabancı hissetmiyordu 
şehrin kucağında. İcra ettiğimiz çok zengin kültür programı sonrasında o gece 
orada kaldık. Ertesi gün hayatımda yaşadığım önemli bir güzellik kendisini 
usulca kayıt defterine not düşürdü. Kervandan ayrılarak ve kervanı temsil 
ederek D. Mehmet Doğan, İbrahim Ulvi Yavuz, Bekir Soysal, Fahri Tuna ve 
Cihat Zafer beylerle orada yaşayan bir Türk ailenin evine ziyarete gittik. 
Sadece evlerini değil, gönüllerini de oraya ziyarete gelen Türklere açan Seza 
Bey ve eşi Şükran Hanım bizi nezaketleri, letafetleri ve nezahetleriyle mahcup 
etti. Seza bey bir uç beyi gibiydi, Osmanlının onlara kazandırdığı tüm güzel-
likleri tezahür ettiriyordu. Yediklerinin çok daha iyisini misafire ikram etme 
faziletini devam ettiriyorlardı. Öyle bir kahvaltı sofrasına oturduk ki, insanın 
hem karnı hem gözü hem de gönlü doyuyordu. Sofrada ortaya konulan 
nimetlerle karnımız, nimetlerin çeşitleri ve zenginliği ile gözümüz ve sofrada-
ki samimi muhabbetle de gönlümüzü doyurmayı başarabildiler. Evde dikka-
timi çeken bir husus olmuştu. Kahvaltı yaptığımız masanın karşısında duran 
vitrinin üzerinde yedi farklı küçük tencere bulunuyordu. Anladım ki, orada 
haftanın yedi günü ocak tütmekte ve her gün o hane Allah’ın gönderdiği 
misafirleri evlerinde ağırlamaya niyet etmekte. Biliyorlar ve yaşıyorlar ki misa-
fir on ile gelir, birisini alır, dokuzunu bırakır. Şunu da gördüm, her Türkiye’den 
gelen kişinin gözlerine gözleri gülerek bakarken o gözlerde Türkiye’ye olan 
hasret ve özlemleri gideriyorlardı. Oradan içimiz burkularak ayrılırken misa-
fire hürmet ve alakanın nasıl yapılması gerektiğine ilişkin çok değerli kaza-
nımları heybemin en müstesna yerine koymuştum.

Uzun yolumuzun yarısından fazlasını geride bırakmıştık. Sılaya özlem artar-
ken aynı özlemin geçmişimize ilişkin olduğunu da anımsıyorduk. Sırada 
Enver hocanın zulmüyle tahrip olan ve çoraklaştırılan Arnavutluk vardı. Şehir 
kendisine yapılandan utanır bir edayla bizi karşıladı. Belli ki şehrin de bizden 
bir isteği vardı, o isteği içimizdekiehl-i irfan anlamıştı. İşkodra’ya vardığımız-
da bizi Hasan Rıza Paşa’nın sadakati karşıladı. Onun sadakati kuşkusuz 
Hakk’a ve Aziz Milletine idi, yoksa ne idüğü belli olmayan elit takıma değil. 
Hasan Rıza Paşanın sadakatini sabah vaazlarını her daim özleyeceğimiz D. 
Mehmet Doğan beyden dinledik. “İşkodra Balkanlar’da son terk edilen yer… 
Hasan Rıza Paşa, şehri kuşatan Sırp ve Karadağ ordularına karşı uzun süre 
direniyor. Oradaki halk rivayetine göre, Kastamonulu Hasan Rıza Paşa, mer-
kezden gelen, şehrin savunulmasının imkânsızlığı, bu yüzden teslim olması 
gerektiği yönündeki emir üzerine, “bundan sonra halktan biri olarak çarpışa-
cağım” diyerek üniformasını çıkarıp müdafaaya devam ediyor. Hasan Rızâ 
Paşa’nın şehadetinden sonra İşkodra savunması bir süre daha devam ediyor. 
Nihayet, Esad Toptani, Karadağ ordusuyla gizlice anlaşarak şehri düşmana 
teslim ediyor!” İhanet o gün olduğu gibi bugün de devam ediyor ne mutlu ki, 
bu topraklarda Hasan Rıza Paşalar da tükenmiyor…

İşkodra’dan ayrılmadan Osmanlı eserlerini yerinde görme alışkanlığımız 
devam ediyor, otobüsümüze biraz zulmetsek de nihayet zamanında eski şeh-
rin merkezinde olan ancak şimdilerde mahrem bir köşeye itilen Kurşunlu 
camiine varıyoruz. Yıkık tahrip olmuş yapısı insanın içini sızlatıyor. Birazı 
basan suların altında kalmış, minareleri yıkılmış ama asaletinden hiçbir şey 
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kaybetmemiş azametinin gölgesi karşılıyor bizi. Bir de kendisini camiinin 
bakımına vakfeden Abdullah Müftüyan. Bizi görünce o kadar mutlu oldu ki, 
o çevrede bulunan ancak eser mezalimine uğrayan camilerin yerlerini büyük 
bir itina ve heyecanla gösterdi. Hele gösterdiği bir yer vardı ki, 1470’lerde 
yapıldığını söylediği camiden geriye kalan minaresinin zemin taşları ve kişiyi 
şerefeye çıkartan merdivenin ilk basamağı… Söz ondan sonra anlamsızlaştı 
benim için… o minareden Allah adını terennüm eden nidaların göğe karış-
ması gerekirken, kökü kurutulmak istenen bir tarihi yapının zulüm altında 
ağlayan son unsurlarıyla karşılaşmıştık. Müftüyanlar oranın alim ailesi imiş. 
Enver hoca iktidarı ele geçirir geçirmez, onun ailesinde ki alimleri kurşuna 
dizdirmiş. Alim olan şehit dedesi Esad Müftüyan’dan da bahsetti Abdullah 
Müftüyan, Allah rahmet eylesin. Evinde sakladığını söylediği el yazması 600 
ciltlik Osmanlıca eserden de konu açtı. İçimi heyecan kapladı, zamanımız 
olsaydı hassaten kütüphanesini görmek hatta her bir eserin fotokopisini alma-
yı geçirdim içimden. Kütüphanesinde o yöredeki tüm camilerin özgün çizim-
lerine de sahip olduğunu belirtti. Onları TİKA’ya vermiş. Umudu ise tüm 
Balkanlar’ın umut bağladığı güzel ülkemiz Türkiye. Diyor ki Türkiye bize söz 
verdi, burayı eski haline getirmeye söz verdi ve Türkiye söz vermişse yapar. 
Tarihimiz bize bunu söylüyor. Ne güzel bir dua idi, Abdullah Müftüyan’ın 
gönlünden ve dilinden kopan ifadeler, AMİN diyebildik ve gözümüz arkada 
kalarak Eski İşkodra’dan Karadağ’a doğru yola koyulduk.

Osmanlı’nın olmadığı, iz bırakmadığı yerle karşılaşmadık tüm gezimiz 
boyunca. Ya bir cami ya bir kule ya bir kale ya bir çeşme ya bir nişane… Bize 
hepsi Osmanlı’yı hatırlattı. Karadağ’da Bar şehrine girdik. Orada da kaleye 
çıktık. Şehir Venedik şehri idi, ancak Bar şehrinde Osmanlı izleri itinayla 
sarılıp sarmalanmıştı. Bar’dan müthiş doğa manzarası eşliğinde bir başka 
Venedik şehri olan Kotor’a, ona çok benzeyen ve bize küçük kardeşi olarak 
görünen Budva üzerinden geçtik. Devasa kalesi bana soğuk bir büyüklük 
duygusu verdi. Şehirde Game of Thrones adlı meşhur dizinin bazı bölümleri 
çekilmiş. Ondan dolayı olsa gerek turistlerin çok daha dikkatini çekmeyi 
başarmış. Günümüzde tarih dizileri çok büyük ilgi görüyor. Bizim  “Diri l iş 
Ertuğrul” dizimiz de Balkanlar’da çok revaçta, dizinin yeni bölümleri iple 
çekiliyor. Dizi vasıtasıyla aidiyet oluşturmak, tarihe karşı ilgiyi artırmak 
oldukça önemli. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek ve konu üzerinde çok kafa 
yormak gerekiyor. Belki teknikleri ve hikâye kalitesini biraz daha artırarak 
yola devam etmek iyi olacaktır. Zira tarihimiz bize her noktada güzel hikâye-
ler oluşturmak için büyük bir kaynak sunmaktadır. Bununla birlikte 
Türkiye’nin dışarı açılması ve kendisine dair güzel hülyalar oluşturması için 
de dizilerimiz önemli bir araç vazifesi görüyor.

Kotor’dan sonra artık gönül telimi titreten bir ülkeye giriş yapmak üzere ken-
disine müteşekkir kaldığımız otobüsümüzün tekerleri dönmeye başladı. 
Bosna’ya girmiştik, Trebinya’da bir gece konakladıktan sonra Pöçiteli ve 
Blagay Tekkesi’ne uğradık. Dünya gözü ile gördüğüm en güzel yerlerdendi. 
Hele Sarı Saltuk’un derslerini verdiği Alperenler Tekkesi de denilen Blagay 
Tekkesi, her faninin bir kez de olsa görmesi, sükunetine ruhunu yatırıp nefes 
alması gereken bir yer. Orada yolculukta kahrımı çeken Mehmet Tuğrul ile 
ayaklarımızı buz gibi tertemiz suya bırakarak, yaşadığımız postmodern 
zamanlarda en çok ihmal ettiğimiz ruhumuzu bakıma aldık. Sonra modern 
zaman gençleri olarak hayatımızdaki hareketin günden güne solduğunu düşü-
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nerek bir hülyaya daldım. Çevremi kuşatan maddi ve manevi güzelliklerin 
benden duam dışında bir şey talep ettiklerini duyumsadım. Sonra sesli fikret-
meye başladım. Dedim ki, zamanında ne güzel AŞIKlar yaşamış, fani aşktan 
baki aşka yol almışlar. İnsanı sevmeden Allah’ı sevebilmek mümkün müdür 
hem? Ferhat Şirin’e kavuşmak için dağları delmiş, Mecnun Leylasına kavuş-
mak için çölleri aşmış. Biz onların yanında aşkın “a” halini bile tecrübe ede-
memişiz. Bize de gün gelse ve aşık deseler ne güzel olur, değil mi? Yeni bir 
hikâyenin kahramanları olsak, yaşantımızdan yeni güzelliklere insanlar yelken 
açsalar. Şimdi çıkarsak yanımızda bize dair en önemli görünen alyanslarımızı, 
önümüzde akan berrak suyun azizliğine karıştırsak, sevgimizi de yüceltsek, 
sonra sen, de yüz yıl ben, diyeyim bin yıl sonra o alyans bir aşığın eline geçse, 
orada yazan isimlerden bizi bulsalar ve deseler ki, ne aşıklar var… 
Söyleyeceklerim bitmeden Mehmet kardeşim alyansını buz gibi akan suyu 
ısıtmak için kaynağın akarsuyu oluşturduğu yere itinayla bıraktı, sonra bakış-
tık ve ben de alyansımı teknolojinin imkânlarını kullanarak kaydedilen 
görüntüler eşliğinde bize sıcak gülümsemesiyle bakan maviliğe bıraktım. 
Eşlerimize de bir hikâyenin başlangıcı olabilme imkânımızı hediye etmiş 
olduk, onlar mı? Sevindiler hem de çok… 

Sarı Saltuk’tan izin alarak Tekkeye girdiğimiz gibi ondan izin alarak huzurun-
dan ayrıldık. Bosna savaşının izlerinin durduğu binaları sağımıza solumuza 
ala ala Mostar’a doğru yola koyulduk ve Mostar’a vardık. Mimar Sinan’ın 
öğrencisi Mimar Hayreddin’in yaptığı ve bizim güzelliğine hayran olduğumuz 
Mostar köprüsünün üzerinden defalarca her seferinde bambaşka duygulara 
bürünerek geçtik. Aşağıdan onu bir aşık gibi utangaç edayla seyre daldık. O 
bize hep güzellikleri hatırlattı. Sonra bir de hüznü. Çünkü meşum Bosna 
mezaliminde ona da kıymışlar ve onu da yıkmışlardı, ama hamdolsun ki 
Türkiye vardı. O yeniden inşa olundu da biz onun her bir hücresine nakşolan 
hüznü, paranteze alıp, onun hep güzellikleri terennüm eden yanıyla birlikte 
altında akan temiz sudaki sandıklara bindirdiğini müşahede ettik.

Son durağımız bana bir çağrıda bulunduğunu hissettiğim Saraybosna idi. 
Oraya vardığımızda vakit gece idi, neden sonra aklıma ilk durağımız olan 
Edirne’de gönlümüzün kapısını edeple çalan bir gönül insanı, Mustafa 
Hatipler’in sözleri geldi.“Büyük şehirler herkesin sustuğu anda konuşur, onla-
rı gece dinlemesini bilmek gerekiyor.” Bosna da gönlümüzün en büyük şehir-
lerindendi ve beni bir güzel insan çağırmaktaydı. Hayat ufkumu belirleyen 
mütefekkirlerden birisi olan Merhum Aliyaİzzetbegoviç’inçağrısıydı o davete 
karışan. Sonra yolculuğumuzu güzelleştiren Fahri Tuna beyden o gece bizi 
ona götürmesini talep ettik. Tüm yol boyunca kahrımızı itinayla çeken, her 
gittiğimiz yerde bize güzel dostlar kazandıran Fahri Bey yine istirhamımızı 
kırmadı ve oradaki bir dostunu bizimle tanıştırmak üzere kaldığımız yere 
davet etti. Bizi Rıfat hocayla tanıştırdı. Rıfat hocanın güzel gönlü, güzel bal-
kanlarla meczoluncaçok daha güzelleşmiş. Geceleyin herkesin sükût ettiği 
demlerde Bosna’yı dinletti bize, tabi bizi davet eden Bilge insana da götürdü. 
Ona Selimiye’den emanet aldığımız Türkiye’nin selamını ilettim, Fatiha’sını 
gönderdim. Selamımızı kabul ettiğini hissettim, o hissim bir başka duyguyu 
doğurdu, o duygu kalbime düşen yeni bir hitaptı ve şunu söylüyordu. 
“Bosnama destek oluyorsunuz ancak ne olur bizi yalnız bırakmayın.” 
Çıktığımız kültür kervanı Balkanları yalnız bırakmamanın remziydi aslında, 
bir de bırakmayacak olmamızın…
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Yolculuğumuz Edirne’den başlamamıştı, bizim buraya kadar uzanan yolculu-
ğumuz esasında 20 Aralık 2017’de Ahmed Yesevi hazretlerinin huzurunda 
başlamıştı. Oradan ayrılıp Hacı Bayram Veli’yi takip ettik Ankara’ya ulaştık, 
Ankara’dan ise Sarı Saltuk hazretlerini takip ettik ve o izler bizi Bosna’ya kadar 
getirdi. Kırcaali’de bir konuşma yapmıştım ve konuşmamda insanın rahimler 
arası yolculuk yapan bir canlı olduğuna değinmiştim. İnsan, dünyaya gelme-
den önce bir rahimdeydi, onun ilk rahmi ElestBezmi idi, oradan ana rahmine 
düştü, ana rahminden tarih-kültür-medeniyet rahmine geldi, oradan ise nasi-
bi varsa kabre girecek, kabir de aslına bakılırsa bir rahimdir. Bizler Balkanlara 
yaptığımız gezide Anadolu’nun o müşfik rahminden hiç çıkmadığımızı tecrü-
be ettik, bunu Saraybosna’da ise tescilledik. Yolculuğumuzu iki güzel insanın 
mihmandarlığında yapmak da bizim için oldukça değerliydi. Türkiye Yazarlar 
Birliğinin Şeref Başkanı kıymetli hocam D. Mehmet Doğan ve Türkiye 
Yazaralar Birliğimizin Başkanı çok değerli hocam Prof. Dr. Musa Kâzım 
Arıcan, varlıklarıyla bize güven verdiler. Onların ilim, irfan ve kültür için 
yaptıklarını tarih en güzel sayfalarına yazacaktır, yazmaya da başlamıştır. 
Rabbim onlardan razı olsun, yolculuğumuzu hayrlı ve mübarek kılsın. 
Yolcuğumuzu mümkün kılan Türkiye Yazarlar Birliği’ne, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na ve Yunus Emre Enstitüsü’ne kalbi şükranlarımı sunuyor, kervan-
daki çok kıymetli büyüklerime ve kardeşlerime kalbi selamlarımı iletiyor, 
omlardan helallik talep ediyorum.Yazımı gezide kaleme aldığım ve 
Saraybosna’da okuduğum şiirimle sona erdiriyorum.

RUMELİ NAZARI

Göğe serilmiş bulutlar şahittir

Ve şahittir çepeçevre saran dağlar bizi

Yola revan olan rahmet okyanus olur

Düşer üzerine Rumeli’nin aksi

Buralarda tebessüme sarılmıştır samimiyet

Siner kelama selam gönlü alır gül kokan eline 

Müsellem bir güven yıkar bizi ve temizler

Huzur göğün gözbebeğinde belirir

Açılan sofralar kurulacak bağdaşlara gebedir

Şerefeler sarmaş dolaş olur rüzgarla

Alemdeki Hilaldir adaletin ve tevhidin remzi

Eve geç kalacak çocuk endişesi yakalar bizi

Ne hazindir ki baba seferdedir, avdeti beklenir

Yadigardır bize evde olmayan babaya hürmet

Kahvelerden yükselen dumanların bükük boynu

Neden sonra hatırlatır neşeyi hanımeller kokusu

Hazan Rıza paşanın sebatı ve sadakati sirayet eder ruhumuzun en tenha  yerine

Bayram hazırlıklarını saklayan taze bir gelin sandukası

Biz de saklı mıyız bilmem ki Şar haznesinde



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN 40. YILINDA EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI152

İnci inci dizilmiş mavi halkalar masum balkan hazinesinde

Görgü tanıklarıdır bin bir günaha

İnanıyorum yine galip gelecektir sevap günaha

Şahitliğe çağrılacaktır koca koca söğütler

Tuna, Vardar, Meriç ve Sava’nın boynu bükük hali ıstıraptır Hilal’e

Hilal çıkar da göz kırpar ahfada

Söğüdün, çınarın göveren kökleri yeni Anadoluya müjde

Gönle düşen mehtaba gizlenmiştir bir rüya

El ele verir erler avuçları göğü kucaklar

Sonra sımsıkı sarar beni Hüdâvendigâr duası

Dua göğe çıkar dökülür rahmet rahmet

Adalet, vahdet ve şehadet... 
 

TYB ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü’nün müşterek sergi, panel ve edebiyat oturumları 
sonrasında toplu fotoğraf. 4 Mayıs 2018 Üsküp - Makedonya



BİZİM KALAN YANLARIYLA RUMELİ

‘RUMELİ’ adı Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki topraklarının tümü için 
bazen ‘Rumeli-i Şahane’ biçiminde memleket adı olarak kullanıldı. İşte ben, 
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. kuruluş Yılı dolayısıyla düzenlenen ‘Edirne’den 
Mostar’a Kültür Kervanı’na bu toprakları görmeye davet edilmiştim. 1800’lü 
yılların sonuna kadar atalarımında yaşadığı bu toprakları kapsayan bu kerva-
na katılmak benim için müthiş heyecan vericiydi.
Aziz Dost Fahri Tuna’ya göre kendisi ‘Balkanolog’ unvanını hak eden Edirneli 
Şair Mustafa Hatipler’inRumeli için yazdığı bir şiirinde; 

“Ne zaman sevinç yazdıysam
Ne zaman dert yazdıysam;seni yazdım”

dediği gibi şimdi ben de Rumeli’ye aynı gözle bakacak acımı ve sevincimi 
yansıtmaya çalışacaktım. Edirne’de bizi en gür sesi, en ihtişamlı duruşu ile 
Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii, karşılamıştı. Eli elimi tutmuş, 
sanki çok hüzünlü bir hikâyeyi gel sana anlatayım, der gibi onu uzun süre 
bırakmamıştı.
Musevilik ve Hıristiyanlık ile alâkalı ziyaretleri sevmediğimden kilise ve havra 
gibi yerlere gitmedim. Bizlerden rehberler götürse de oralara pek girenleri de 
görmedim. Kültür tarihimizi dolduran bu kadar mukaddes cami, mescit, 
tekke, dergâh, türbe, köprü, kule ve kale varken bizim olmayan mekânlarda 
ne işim vardı? Bir zamanlar bizim olan mekânlarda duyulan zafer sevinçlerini 
ya da yenilgilerden doğan istilâ ağıtlarını duymak, hikâyelerini dinlemek var-
ken oralarda işim neydi?Şimdi bana düşen asıl şey; bir zamanlar biz kokan 
topraklarda bugün ne kadar biz kaldığını görmek ve duymaktı. Örneğin 
Bulgaristan sınırından girerken bu yüzden çok heyecanlıydım. 
Bulgaristan’da ‘Kırcaali’de bir köşeye sıkıştırılmış gibi yoksul mezarında yatan 
Gazi Kırcaali Beyi ziyaret ederken hep nasıl iyi niyetlerle Rumeli’ne ayak 
basılışını, nasıl camilerden yükselen ezan sesleriyle kararan gönülleri sevince 
boğan kutlu fetih şarkılarını düşünüyordum. Filibe’yi ikiye bölen Meriç’e 
bakarken de bir bütünü düşünerek Bulgaristan’da yaşanan fetihleri ve bozgun-
ları hatırlamamak elde miydi?Mesela ‘93 
Harbi sonrasında Plevne’de Gazi Osman 
Paşa’nın birkaç destana sığacak Müslüman 
Türk kahramanlığını hatırlıyor; ona doğru 
dürüst bir destan bile yazmayan şairlerimize 
yanıyordum. Yine Zağra MüftüsüHüseyin 
Râci Efendi’nin ‘Zağra Müftüsü’nün 
Hatıraları’adıyla basılan kitabında anlattığı 
Rumeli müslümanlarının uğradığı zulümleri, 
yaşadıkları perişanlıkları ve çektikleri acıları 
bizzat yaşayarak anlattığıhatıraları bir kere 
daha hatırlıyor; elimizden çıkan yerleri düşü-

Mücahit Koca
Şair-Yazar.

Aziz Dost Fahri Tuna’ya göre kendisi 
‘Balkanolog’ unvanını hak eden 
Edirneli Şair Mustafa Hatipler’in 
Rumeli için yazdığı bir şiirinde; “Ne 
zaman sevinç yazdıysam/Ne zaman 
dert yazdıysam;seni yazdım” dediği 
gibi şimdi ben de Rumeli’ye aynı 
gözle bakacak acımı ve sevincimi 
yansıtmaya çalışacaktım.
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nerek hayıflanıyordum. 1989’da mezar taşlarına kadar kırılan, unutturulmaya 
çalışılan tarihleri... İsimlerinin değiştirilmesi üzerine kardeşlerimizce başlayan 
direniş sonucu komünist rejim tarafından çektirilen bitimsiz acıları ve sonun-
da yaşanan göçleri dün gibi hatırlıyordum. 
Yine bir gece kalıp geçtiğimiz Yunanistan da farklı değildi milletime yaşattığı 
acılarda…
Selanik’te o uçsuz bucaksız sahilde ileri geri yürürken gönlüm az mı kırıktı? 
İçim parça parçaydı. Resmimi çeken Konyalı dostum Caner Arabacı;“Hep 
çatık kaşlı çıkıyorsun; sen hiç gülmez misin?” derken sanki sadece beni değil 
acımın ruhumdan yansıyan resmini de çekiyordu.Beyaza boyayarak vaftiz 
ettikleri söylenen sahildeki ‘Kızıl Kule’ önünde ise böylesine güzel ve harika 
bir şehrin elimizden nasıl çıktığını anlayamıyordum: Osmanlı Devleti’ni yık-
mak için kâfirlerle birlik olup bizi içimizden kurt gibi kemiren İttihatçıları, 
Jön Türkleri ve güya 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için Selanik’ten gelip 
Ulu Hakan II. Abdülhamid Han’ı tahttan indiren Hareket Ordusu’nun hain 
oğlu hainleriniacı ve kederle hatırlıyordum. 
Daha ne büyük sorumsuzluk ve ihanetler! Bir kurşun bile atmadan Selanik’i 
Yunan’a teslim etmek; koca bir şehrin ezanını susturmak, bayrağını indirmek, 
insanını bizden koparmak bu yüce millete az kötülük müydü? 
Sabah erken denize sıfır ‘Santa Hotel’den göz alabildiğine uzanan sahilde 
gördüğüm yalnızca köpek gezdiren dört Yunanlıydı. Tek bir cami yok... Ya 
yıkılmış ya da yakmışlar. Yenilerine de izin verilmemiş... Selanik’te sekiz yıldır 
restorasyonu süren ‘Hamza Bey Camii’nin ise biteceği yok gibi! Atina’da da 
aynı değilmiydi durum? Bulgaristan’da komünistlerin yapmadığını bakıyo-
rum burada hıristiyanlar yapmış...
Ohri Gölü’nün Makedonya’ya katkısı harika... Ama asıl harika olanı Struga... 
Gece kaldığımız ‘Hotel Drim’ Ünlü Struga Şiir Akşamlarının yapıldığı 
mekânmış... Arka cepheden Ohri Gölü’ne sınır. Gölden çıkan tahliye suları 
‘Kara Drim Nehri’ni oluşturuyordu. Yunanistan’da olmayan İslâm, 
Makedonya’da vardı: Akşam ve sabah ezanlarını otel yakınındaki iki camiden 
duygulanarak dinledim. Burası kendimi ülkemde hissettiğim ender yerlerden 
biriydi. Dahası bazı arkadaşlar gece buranın Halveti Tekkesi’ndeki zikrine 
katılmaya gittiler.
Makedonya’nın en büyük şehri ve başkenti olan Yahya Kemal’in; “Şardağ’ın 
eteklerindeki Bursa’dır,” dediği ‘Üsküp’te dolaşırken, ama İskender’in, ama 

 Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. Yıl 
etkinlikleri kapsamında Üsküp Yunus 

Emre Enstitüsü ilemüşterek sergi, 
panel ve edebiyat oturumları vardı.
4 Mayıs 2018 Üsküp-Makedonya
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babası Kör Filip’in, ama azizlerin, ama bilmem nelerin heykellerinin bunaltı-
cı gölgesindeydik. Yine dağın zirvesinde dünyanın en büyük milenyum haçı-
nın olduğu yerlerden yol bulup geçerken; aslında aradığım hâlâ varlığını 
koruyan ‘Sultan Murat Camii’ gibi bir cami, Vardar Nehri üzerinde öz be öz 
Osmanlı olan ‘Taş Köprü’ gibi bizden bir köprü, müslümanların yaşadığı bir 
mahalle, kale, kule vb. değil miydi? 
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. Yıl etkinlikleri kapsamında Üsküp Yunus 
Emre Enstitüsü’nde sergi, panel ve edebiyat oturumları vardı: Şairler şiirlerini 
okudu, hikâyeciler hikâyelerini anlattı. Türkiye Yazarlar Birliği Onursal 
Başkanı D. Mehmet Doğan da türkçenin serüvenini anlatan kapsamlı bir 
konuşma yaptı.
Bize Balkanlar’ın en büyük elçiliğinin Üsküp’teki ABD Büyükelçiliği olduğu 
söylendi.
Yine Balkan devletlerinin en büyük sorunu kimlik sorunu olup; bunu en iyi 
Makedonya’da gözlemleyebilirdiniz.
Kosava’ya doğru yol alırken otobüste Cihat Zafer Beyin okuduğu Yahya 
Kemal’in ‘Açık Deniz’ şiiri Üsküp doğumlu şair için iyi bir anma olacaktı.
Kosava’nınBaşkenti Priştina’da ‘Sinan Paşa Camii’ gibi camilerden hâlâ sus-
mayan ezanları dinlerken aklım ‘Kosava Meydan Savaşı’ sırasında şehit düşen-
Bursa’nın Yıldırım Beyazıt Han ve Fatih’in vezirlerinden olan Hamza Bey’den 
sonraki üçüncü trajik şehadeti olan ‘Sultan Murat Hüdâvendigâr’daydı. 
Büyük Şehit Sultan, türbesinde ziyaret edilecek ve bahçenin bir köşesine 
TİKA tarafından yaptırılan müze gezilecekti.
Kalkandelen’in ‘Alaca Camii’nde Bursa Emirsultan Camii’nde cuma kılar gibi 
kardeşlerimle cuma namazı kılarken az mı duygulanmıştım. Her şeye rağmen 
buralarda da bazı camiler ve tekkeler gibi türbeler de korunmuştu. Alaca 
Camii’nin hemen yanındaki Halveti Dergâhının yirmi dönümlük geniş mül-
künde; “Buraya beni görevlendirdiler,” diyen UÇK Savaşçısı Cumali Beyi 
dinlerken az duygulu anlar mı yaşanacaktı! Aynı taş duvarlar içindeki yerin 
bir köşesinde kendi söylemlerine yer açmış vekimliğini özenle korumaya çalı-
şan Bektaşî Tekkesi... Tekkenin yaşlı Bektaşî Dervişi Abdülmuttalip’i ziyaret 
ederken Osmanlı Devleti’nin gölgesinin hâlâ buralarda olduğunu hayretle 
görüyordum. Cumali sağda, Abdülmuttalip soldada olsa onlar buralarda 
bizim için hâlâvardılar.
Kosava’nın en önemli kaynağı olan uranyum madenini ABD’liler çıkarıyor-
muş... Burada da ABD’nin çok büyük etkisi olduğu söyleniyor. Acı olan taraf 
ise Rumeli ile herkesin ilgili olmasıydı. Bu neyin takibi içindi acaba? Öte 
yandan Avrupa Birliği de Balkan ülkelerini birliğe katmak için hummalı bir 
çalışma içindeymiş... Örneğin Fransa Cumhurbaşkanı Macron; “Biz, nüfuzu-
muzu arttırmazsak, Balkan ülkeleri Türkiye ve Rusya’ya yönelecekler,” derken 
Balkanlar’ı kendi nüfuz alanlarımız içine almalıyız, demiyor muydu? Bu az da 
olsa gördüğümüz müslüman havadan rahatsızlıktandı. 
Arnavutluk’ta da geçtiğimiz yerlerdeki gibi bizi Bursa camileri gibi camiler 
karşılayacaktı. Bu görüntüler karşısında ne kadar duygulandığımı anlatmalı-
yım. Ama Türk, ama Arnavut ne fark ederdi. Yalnız Arnavut milliyetçilerinin 
Türklere bakışını dinledikçe canım acımadı değil. Yine de iyi örnekler az 
değildi: Bir Arnavut kadınına; “Sen Türkçe biliyor musun, diye sorulunca; 
nasıl bilmem yahu, ben Arnavut’um,” deyişini de unutmamalıydı. 
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Komünist Enver Hoca döneminde Arnavutluk’ta din yasaktı. Devletin dini 
‘ateist’ olarak geçerdi. Komünist dönemde tüm camiler ya yıkılmış ya da 
kapatılmıştı. Tekkeler ve türbeler gibi yasaklanmıştı. Ziyaret ettiğimiz 
‘Kurşunlu Camii’ için o dönemden bugüne açık olarak kalan tek mabet, 
dendi. Onun da harap hali içler acısıydı. Duyduk ki, TİKA yakında onarımı-
na başlayacakmış...

‘Ak Drim Nehri’ kenarında Türk kahvesi içildi. Osmanlı Dönemine ait anek-
dotlar anlatıldı. 
Arnavutluk kadar olmasa da Karadağ ile Adriyatik kıyısındaki seferimiz cami, 
türbe, kale ve kule gibi gezmeleriyle sürdükçe; hep bizlerden kalan bir yerler 
görüyor, doğrusu bazen göneniyor, bazen de kederleniyordum. 
Karadağ, yoksul bir ülke... İçimi açan camilerin yanında en az heykel ve haç 
gördüğüm ülkelerden biri oldu. ‘Bar Kalesi’ni gezdim. Kale içinde resterasyon 
halindeki cami ile kale dışındaki iki büyük camii ve Osmanlı döneminden 
kalma mezarlığı ziyaret ettim; camiinde namaz kıldım. Osmanlı mezartaşları-
nın üzerinde ilk kez burada şahit olduğum gibi eskimez yazıyla Anadolu’nun 
‘Hüvelbâki’ yazısı yerine onlarda “Rahmetlik” yazıları okunuyordu. Karadağ’da 
değil de sanki Anadolu’nun bir kasabasındaydım. Ancak daha sonra gittiğimiz 
turistik ‘Budva’da Bar Şehri’nin manevi atmosferinden hiçbir eser yoktu. Tabii 
birinde sevinirken öbüründe üzülmüştüm. 
‘Neretva Nehri’ kıyısınca ilerleyerek ‘Mostar’a doğru camilerde namazlarımızı 
kılarak, yemeklerimizi yiyerek yolumuza devam ediyoruz. Sanki kendi ülkem-
de gibi rahat ve huzurlu bir havadayım. Bosna-Hersek Devleti’nin kuruluş 
yapısından kaynaklanan sıkıntılar anlatıldıkça canım acısa da geçtiğim ülke-
lere göre Balkan Savaşları’nın sonuncusunun yaşandığı topraklardan olan 
‘Bosna-Hersek’te yine de çok mutluydum. 
Bosna’da geçmişi hatırladıkça hüzünlü bir havaya girdiğimi söylemeliyim. 
Hele ‘Bosna Kitabı’ isimli şiir kitabımla yıllar önce acısını dile getirdiğim bir 
ülkede olmak benim için anlatılması çok zor bir durumdu. Yol boyu müslü-
man bölgelerindeki evler, bizim ‘Akyazı-Kuzuluk’ evleri gibi geniş bahçeler 

Harabati Baba Tekkesi’nin yirmi 
dönümlük geniş mülkünde; “Buraya 

beni görevlendirdiler,” diyen UÇK 
Savaşçısı Cumali Beyi dinlerken az 

duygulu anlar mı yaşanacaktı!       
4 Mayıs 2018 Kalkandelen-

Makedonya
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içinde tertemiz boyalıydı. Camiler ise parlak badanalı halleriyledikkat çeki-
yordu. 
‘Balağa Alperenler Tekkesi’‘Buna Nehri’nin çıktığı alâmet kayanın dibinde 
inşa edilmişti. Kayanın altından bu boyutta bir suyun çıkması beni şaşırtma-
dı değil. Zaten Rumeli’de gördüğüm bütün nehirler debisi Anadolu’dakilere 
göre çok yüksek nehirler değil miydi? ‘Buna Nehri,’ ileride ‘Mostar 
Köprüsü’nün altından geçen ‘Neretva Nehri’ ile birleşerek daha da büyük bir 
nehir haline gelecekti. 
Mostar Köprüsü yakınında olan ‘Mostar Yunus Emre Enstitüsü’ndeyiz. 
Hemen her gittiğimiz şehirde yaptığımız etkinliklerden birini daha Bosna-
Hersek’ten katılımcılarla gerçekleştirecektik. Türkiye’nin buralarla ilgisini 
birinciolarak ‘Yunus Emre Enstitüleri’ sağlıyorsa; ikinci olarak da TİKA sağ-
lıyordu. 
‘Saraybosna’da geçtiğimiz caddelerde çoğu sıva ile kapatılmış olsa da hâlâyir-
mi, yirmi beş yıl öncesinin top vekurşun delikleri görülüyordu. 
Sırp ve Hırvatlar yaptıkları devasa kilise ve kulelerle, tepelere inşa ettikleri 
haçlarla geçtiğimiz diğer ülkelerde olduğu gibi buralarda da müslümanları bir 
şekilde tehdit etmeye devam ediyorlardı. Tabii yaşananları bir kez daha yaşı-
yormuş gibi kederlenmiştim. ‘Bosna Kitabı’mdakişu dizeleri hatırlamadan 
geçemedim:

“Sokaklar yangın yeri
Evler mezar görünür
Kalmadı sağlam cam
Delindi kubbeleri
Yıkıldı minareleri” (…)
“Mostar Köprüsü hedef yapıldı
Yedi yüz Osmanlı eseri gibi yıkıldı
Bir tarih düştü kızıl sulara
Belâ seline kapıldı İslâm” (*)

Saraybosna’da Sırp keskin nişancıların üstlendiği tepeleri ve Saraybosnalılara 
en büyük vahşetlerden birini yaşattıklarıo pazaryerini gördüm: Yakılan, yıkı-
lan ve yağmalanan müzeler... Milyonlarca kitap ve arşiv belgesiyle yakılan 
Milli Kütüphane... Şehitlik olan park ve bahçeler...Endülüs gibi kanayan, 
Kerbelâ gibi ağlayan sanki kıyameti yaşamış iskelet kent Saray-Bosna... İçim 
yanarak hatırladım. Tam acının merkezindeydim. Ya Sırp keskin nişancıların-
ca pazaryerinde, sokakta, camilerde, BM askerlerinin gözleri önünde 
(Srebrenik’te Sırplara yardım etti Fransa... Sekiz binden fazla sivil öldü) şehit 
edilenlerin şehitliğinde, ya da ‘Kara kuğular’ adıyla teşkilatlanarak savaşan 
‘Altın Zambak Nişanı’ takılacak olan kahramanlardan canım kardeşlerimin 
arasındaydım. Onlar, sanki Bursa’dakiler gibi, Elâzığ’da, Eskişehir’de, 
İstanbul’da ve Sakarya’dakiler gibiydiler. 
Gün gün acı içindeki bir gazeteci gibi savaşı izleyerek yazdığım ‘Bosna 
Kitabı’nda geçen vahşet mahallerini gözlerimle görüyor; ellerimle tutuyor-
dum. 
Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü’nde TYB Ekibi arkadaşlar ve Bosna-
Hersekli katılımcılar, şiirlerini okurlar, hikâyelerini anlatırlarken benim aklım 

Bosna’da geçmişi hatırladıkça 
hüzünlü bir havaya girdiğimi 
söylemeliyim. Hele ‘Bosna Kitabı’ 
isimli şiir kitabımla yıllar önce acısını 
dile getirdiğim bir ülkede olmak 
benim için anlatılması çok zor bir 
durumdu.
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hep 1990’ların başındaki olanlardaydı. Gazi Hüsrev Bey Camii’ndeyken de 
Bursa’nın Fidan Hanı’nı andıran ‘Morica Han’da kahvemi içerken de aklım 
hep yaşanan o acı dolu geçmişteydi. 
Şimdi de son durağımız olan dik bir yokuşu çıkarak ulaştığımız şehitliğin 
ortasına konumlandırılmış olan ‘Başkomutan Begoviç’in kabrindeyiz: Hepsi 
birbirinin benzeri bembeyaz mermer mezar taşlarından oluşmuş devasa 
şehitlikte ebedi istirahatgâhında önderliğinin bayrağını göndere çekmiş gibi 
yatıyordu Begoviç...

“Başkomutan Begoviç Milletin / Kalbinde yertuttu /İmam.”1

Yasin okundu, en duygulu dualara ‘Âmin’ denildi.

1 Mücahit Koca, Bosna Kitabı, Sur Yayınları, İkinci Baskı; İstanbul, 2015, sayfa 62-63-82.

Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif’e, TYB Başkanı M. Kâzım Arıcan ve TYB Şeref 
Başkanı D. Mehmet Doğan tarafından Sanatkâr, Bekir Sıddık Soysal tarafından bu seyahat için 
hazırlanan hatıra levhanın takdimi.  2 Mayıs 2018 Gümülcine-Yunanistan 



EDİRNE’DEN MOSTAR’A

Her seyahat benim için bir iç yolculuktur.

SERSERİ ve maceracı ruhumdan dolayı mı, yoksa yeni şeyler keşfetmenin 
vermiş olduğu mutluluktan dolayı mı seyahat etmeyi seviyorum, bilemiyo-
rum. Tek bildiğim şey, her yeni girdiğim şehirde güneşindoğuşunun ve batı-
şının farklı oluşu, farklı renkler ve şekillere bürünmesidir. Her ülkenin veya 
şehrin kendine has bir doğusu bir batısı var. Bir şehrin doğuşu bir başka 
şehrin batısı olabiliyor pekâlâ. Ve insanlık doğu-batı, kuzey-güney arasında 
binlerce yıl gidip gelerek tüketmiş ömrünü. Seyahat ederken doğudan batıya, 
batından doğuya değil, birbirine eklemlenen bambaşka şehirlere girip çıkıyo-
rum. Her girdiğim şehir bana yepyeni heyecanlar ve zevkler yaşatıyor. Her 
geçtiğim yoldan benden önce de birilerinin geçtiğini, hatta zaman ve makama 
göre vasıtanın değiştiğini, ecdadımın at sırtında geçtiği yolları ben arabayla 
kat ettiğimi düşünüyorum. Seyahat beni geçmiş ve gelecek arasında bırakıyor. 
Ve ben fiziki olarak bir mekândan diğer mekâna geçerken, ruhen geçmişe 
yolculuk yapıyorum. Böylece her seyahat beni bir anda iki ayrı yolculuğa 
çıkarıyor. Birincisi fiziki yolculuk, diğeri metafizik yolculuk…

Bu yüzden seyahat etmek ruhuma iyi geliyor. Her seyahatim bana şifa veriyor. 
Yaptığım seyahatler aynı zamanda benim ufkumu genişletip, gönlümü derin-
leştiriyor. Özellikle iç şehirlerden daha çok dış şehirlere seyahati seviyorum. 
Çünkü bu dış seyahatler bana insanlık tarihinin yaşamış olduğu mecrayı ve 
girmiş olduğu mecrayı gösteriyor. Ve ben bu macera ve mecrayı takip ederek 
bir yandan şehirden şehre iz sürerken, diğer yandan insandan insana iz sürü-
yorum. Her seyahatimden zenginleşerek dönüyorum. Her seyahat aynı 
zamanda benim için bir iç yolculuktur…

Bütün yolları camiye çıkan şehir: Edirne

Türkiye Yazarlar Birliği’nin son on beş yıl içinde yapmış olduğu iki büyük 
‘Kültür Kervanı’na1 katıldığımdan dolayı, bu çıkacağım yeni kervanın da 
tıpkı diğerleri gibi zevkli, eğlenceli verimli geçeceğini biliyordum. Bu yüzden 
seyahati heyecanla bekledim. Seyahat günü gelmeden iki gün önce Ankara’dan 
İstanbul’a geçtim. Kervan Edirne’den başlayacaktı ama ben İstanbul’u da 
buna dâhil etmek istedim. Çünkü İstanbul’u solumadan yola çıkmak benim 
için bir eksiklik olacaktı. Çünkü Cumhuriyet başkentinden, İmparatorluk 
başkenti İstanbul’a, İstanbul’dan da önce Osmanlıya başkentlik yapmış olan 
Edirne’ye gitmek benim için bir nevi başkentler arasındaki tarihsel bir yolcu-
luğa dönüşmüş oldu. İstanbul’daki programdan sonra 30 Nisan günü 
Edirne’ye hareket ediyoruz. Edirne’ye ikinci seyahatim. Edirne bir serhat 
şehri! Osmanlı döneminde başkentlik yapmış. Başkentlik yapmış her şehir 
gibi görkemli. Bir şehir başkentlik yapmışsa eğer, o şehir önemli bir şehirdir 

1  Daha önce TYB’nin 30. Yılında yapmış olduğu “Edirne’den Ardahan’a Kültür Kervanı’ ile 35. Yılında 
yapmış olduğu “Ankara’dan Siirt’e Kültür kervanı’ gezilerine katılmıştım. 

Mehmet Kurtoğlu
Şair-Yazar / TYB Yönetim Kurulu 
Üyesi
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ve aristokrat bir damarı vardır. Tıpkı aristokrat aileler gibi geleneği takip eder, 
kendi diğer şehirlerden farklı ve özel görür. Başkentlik yapmamış şehirler ise 
her daim başkentlik yapmış şehirlere ya özenir yahut onları taklit eder. Bir 
ülkenin başkentine bakarak değir şehirlerinin güzellik ve refleksini anlayabi-
lirsiniz. Bu geçmişte başkentlik yapan şehirler için geçerli olduğu gibi, geçmiş-
te başkentlik yapmış olan şehirler için de geçerlidir. Burada Tanpınar’ın “bir 
başkent her zaman başkenttir, konuşur” sözünü hatırlamak mümkün değil. 

Edirne’ye bir şehre girer gibi girmekten daha çok bir camiye girer gibi giriyo-
rum. Şehrin bütün yolları Selimiye camisine çıkıyor. Şehrin bütün kapıları 
Selimiye’ye açılıyor sanki. Şehrin nirengi noktası Selimiye olunca cami mer-
kez, şehir bir ayrıntı olarak yer alıyor zihnimde. Edirne ile ilgili şöyle bir 
cümle kurmak zorunda hissediyorum kendimi. Bir şehir bir şapı ile özetlense, 
Edirne Selimiye olur. Bir şehir bir isimle tanımlansa o da şüphesiz koca 
Mimar Sinan ile tanımlanır. Dünyada hiçbir şehir yoktur ki, Edirne gibi 
Selimiye ile süslenmiş olsun. Dünyada hiçbir başkent yoktur ki, kendini bir 
cami ile özetlesin…

Bulgaristan / Kırcaali

Kırcaaliye giriyoruz. Kırcaali bölgenin büyük şehri. Yedi belediyesi var yedisi 
de Türk. Beş tane milletvekili çıkarıyor. Daha önce Türkleri temsil eden tek 
parti varken, bugün Türk partileri çoğalmış. Bu yüzden Beş milletvekili çıkar-
maları artık zor görünüyor. Partilerin çoğalması siyasi gücü bölüyor, Türklerin 
gücünü zayıflatıyor. Burada hayat oldukça yavaş akıyor. Yol kenarlarında 
gelincikler göze çarpıyor. Çocukluğumda Urfa’da kırlarda rastladığım gelin-
ciklere uzun aradan sonra burada rastlıyorum. Urfa’da “şakşako” diyorlar 
gelinciğe. Hangi dilden girmiş Urfa ağzına bilemiyorum. Ama gelincik gibi 
şakşako adı da yakılmış bu çiçeğe. Ve bir çiçek bir insanı geçmişe götürebili-
yor demek… 

Yollarda Avrupai arabalar göze çarpıyor. Vergisi az olduğu için herkes Avrupai 
araba kullanıyor. Burada arabayı kullanırsan vergi alıyorlar yoksa almıyorlar. 
Otobüsümüz şehrin içinde ilerken rehberimiz şehirle ilgili bilgiler veriyor ve 
sol tarafımızdaki konutları göstererek “bunlar komünist dönem konutları” 
diye ekliyor. Aslında rehberimiz söylemese de konutların komünist rejimden 
kalma olduğu anlaşılıyor. Parklar oldukça büyük. Gezdiğim bütün komünist 
dönemi yaşamış ülkelerde şehircilik oldukça gelişmiş. Komünistler şehirciliği 
çözmüşler. Keşke kapitalizm de çözebilseydi şehirciliği de kadim şehirlerimiz 
böylesine içler acısı duruma düşmesiydi. Yollar sakin, şehirler sakin ve her iki 
yanımız yemyeşil… Özal döneminde Türkiye’ye yerleşen müzisyen Juguli 
buralıymış. Tabi şöhreti Türkiye’de yakalamış. Komünist rejim döneminde 
Osmanlı dönemi mezarlıklarını park yapmışlar. Osmanlı şehirciliğinde 
mezarlıklar zaten park gibidir. İstanbul’a gelen bütün seyyahlar Müslüman 
mezarlığından övgüyle bahsederler. Özellikle Selvi ağaçların gölgelediği 
mezarları anlata anlata bitiremezler. Komünistlerin Osmanlı mezarlığını park 
yapmaları anlamsız değil. Şehrin içinden dere geçiyor ama yağış olmadığı için 
kurumuş. Derenin içi ve kenarları taşla döşenmiş. Yağışların olduğu zaman-
larda dere akıyor olmalı. Bazı noktalarda derenin üstü kapatılmış. Devasa 
Meryem Ana heykeli göze çarpıyor. Meryem Ana heykelini Guinness rekorlar 
kitabına girmek için oldukça büyük yapmışlar.  Mehmet doğan ağabey” hey-
kel büyük olunca Meryem Ana da büyük oluyor” diye espri yapıyor. 
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Büyüklüğü fiziki olarak değerlendirenler, gerçek büyüklüğün metafizikte saklı 
olduğunu unutuyorlar. Büyük olmak ayrı, önemli ve değerli olmak ayrı şey! 
Genişlikte okyanuslar gibi eşsiz, derinlikte bir parmak ucu kadar olmanın bir 
önemi yoktur. Önemli olan derinlik! Türkiye’den günde seksen otobüs turist 
geliyormuş buruya. 

Kırcaali’ye adını veren Gazi Kırca Ali. Sarı Saltuk gibi kolonizatör Türk der-
vişi. Osmanlı akıncılardan önce dervişler göndermiş Balkanlara. Balkanlar 
İstanbul’dan önce Türkleşmiş. Kurulan tekkeler, gezgin dervişler önce bu 
toprakları Müslümanlaştırmış. Daha sonra Osmanlı gelip şehirler kurmuş. 
Şehri ikiye bölen Arda Nehri’nin yanından geçiyoruz. Arda Nehri Edirne’ye 
akıyor. Kircaali’nin devamı Edirne, Edirne’nin devamı Kırcaali. Arda nehri 
üzerine türküler yakılmış. Anadolu’da sevip kavuşamayan âşıkların üzerine 
yakılan türküler gibi burada da aşk, hasret ve ölüm üzerine türküler yakılmış. 
Örneğin “Arda boylarında kırmızı erik”, “Fincanı Taştan Oyarlar”, “Çıkayım 
Gideyim Şu Rumeli Düzüne”, “Kırmızı Gülün Alı Var”, “Arda Boyları”, 
“Alişimin Kaşları Kara”, “Suya Gider Su Testisi Elinde”, “Kırcaali ile Arda 
Arası” gibi Rumeli türküleri, Anadolu türkülerine benziyor. Tanpınar, 
“Türkülerden yola çıkarak Anadolu’nun romanını yazabileceğimizi söyler. 
Yalnızca Anadolu’nun değil, Balkanların da romanını türkülerden yola çıkıla-
rak yazmak mümkün. Recep ile Halime’nin trajik aşk hikâyesinden doğan 
“Arda boylarında kırmızı erik” türküsü gibi. Halime’nin aşk acısıyla kendini 
Arda nehrine bırakışının öyküsünü dinlediğimde, Shakespeare’in hamlet oyu-
nundaki Ophelia’nin kendini ırmağa atmasını hatırlıyorum. 

Bugün 1 Mayıs olduğu için resmî tatil. Rehberimiz esprili bir adam arada 
bölge ile ilgili fıkralar anlatmadan edemiyor. Yanından geçtiğimiz bir köyün 
özelliklerini anlatıyor. Ve oradan evlendiğini söylüyor. Ama bu köy ile ilgili 
olarak söylenen bir sözü tekrarlıyor: “biz o köyden tavuk almıyoruz, siz nasıl 
kız alıyorsunuz.” Tıpkı Anadolu köyleri gibi birbirini kıskanıyor, birbirine 
lakap takıyorlar. Bu köylerin geçim kaynağı tütün ama şu anda azalmış. 
Çünkü tütün ekecek gençler kalmamış. Daha çok hayvancılık ve arıcılık yapı-
lıyor. Sanayi yok. Kırcaali’nin havası çok güzel olduğu için hayvan etleri çok 
lezzetli oluyor. Rodop dağlarının eteklerinden geçiyoruz. Bir tarafı yemyeşil 
ağaçlar, bir tarafı yüce dağlar ve akan ırmaklar. Cennetten kopmuş bir parça 
gibi. Havası güzel olan yerin insanları mutlu olduğu gibi hayvanları da mutlu. 
Yolda Kırcaalili Müzekki kervanımıza katılıyor. Müzekki burada gazete çıka-
rıyor. Bölgeyi çok iyi tanıyor. 
Fahri Tuna’nın deyişiyle 
“Malkoçoğlu” gibi. Malkoçoğlu 
deyince, onun mezarının da 
Bulgaristan’da olduğu söyleniyor. 
Müzekki’yle daha önceden tanı-
şan Fahri Tuna onun “iyimser, 
tuttuğunu koparan, her işi çözen 
bir yeteneğe sahip biri” diye 
tanımlıyor. Kırcaali’ye 1980 
yılında yerleşmiş. Müzekki’nin 
anlattığına göre 1912 yılına kadar 
Kırcaali bir köymüş. Bu yüzden 
burada tarihi bir cami yok. 

Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği 
Salonu.
1 Mayıs 2018 Kırcaali-Bulgaristan
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Aracımız bu defa Söğütlü nehrinin yanından geçiyor. Müzekki, 1980’lerde 
Türkiye’ye sığınan Naim Süleymanoğlu’nun köyünün yanından geçtiğimiz 
söylüyor. Ardından Naim Süleymanoğlu’nun sınıf arkadaşı olduğunu belirti-
yor. Türkiye’de halter sporunun gelişmesinde ve Türkiye’nin bu dalda büyük 
ödüller almasında Naim Süleymanoğlu’nun büyük emek ve katsı inkâr edile-
mez. Allah rahmet eylesin Herkül gibiydi. Türk bayrağını dünyanın birçok 
yerinde dalgalandırdı. Kuzey ve güney Bulgaristan diye bir ayrımdan söz 
etmek mümkün, zira kuzeyliler ile güneyliler birbirini beğenmiyorlar. Aslında 
bütün ayrım ve birbiriyle çekişme birçok ülke de var. Bazı ülkelerde bu çekiş-
me bölücülüğe kadar varmış. 

Filibe

Kırcaali’den sonra Filibe’ye gidiyoruz. Gece Filibe’de konaklıyoruz. Filibe 
adını Filip’ten alıyor. Filip’in şehri anlamına geliyor. Filip, Büyük İskender’in 
babasının adı. Nâm-ı değer Kör Filip. Balkanlarda en çok heykeli olan Filip 
ve Büyük İskender. Diğer Hıristiyan şehirlerine göre Büyük İskender heykel-
leri İsa’nın heykellerini gölgelemiş. Filibe, Bulgaristan’ın en güzel şehirlerin-
den biri. Özellikle kaleye çıkarken içinden geçtiğimiz mahallenin güzelliği bir 
başka. Burada Bulgar, Yahudi ve Ermeniler oturuyormuş. Sokaklar tertemiz, 
tarihi doku olduğu gibi korunmuş, tarihi konaklar mahalleye bambaşka bir 
peyzaj kazandırmış. İçinden geçtiğimiz mahalle bizi kadim bir zamana götü-
rüyor adeta. Kaleye çıkan kapının adı Hisarkapı. Bir diğer adı İstanbul kapı. 
Büyük konakların kapısında asılmış büstler göze çarpıyor. Evleri, konakları 
yaptıranlar resimlerini kapıya asıyorlar. Kimi mermere kimi taşa işlenmiş 
fotoğraf ve isimler. Konakları gezerek kaleye çıkıyoruz. Sokaklar dar ve yokuş. 
Yerler parke döşeli. Hisar kapı bir kemerden meydana geliyor. Yolun daraldı-
ğı noktada kemer yapılmış. Bu tarihi mahallede birçok kiliseye rastlıyoruz. 
Kimine girip resim çekmek istiyorum izin vermiyorlar, kimi de buyur edip 
fotoğraf çekmemizi teşvik ediyor. Osmanlı dönemi Mevlevîhane özel bir mül-
kiyet olarak kullanılıyor. Mevlevîhane’nin avlusunu gezebiliyoruz. Özel mül-
kiyet olduğu için iç tarafları gezemiyoruz. Avlusunda kapının hemen girişinde 
duvara çilmiş üç farklı dönemi sembolize eden resim bulunuyor. Birinde 
Roma dönemi, diğerinde Bizans dönemi birinde de Şeb-i Arus halinde 
Mevlevî dervişler. Mevlevî dervişler Osmanlı’yı sembolize ediyor. Roma’yı 
Sezar Osmanlı’yı Mevlâna! Aslında Mevlevîhane’nin avlu duvarına yapılan bu 
resim dahi başlı başına doğu ve batının medeniyet algısını gösterir. Batı Sezar 
yani güç, doğu ise Mevla ile kendini dışa vuruyor. Biri kendini kılıçların göl-
gesinde, kaba kuvvetle, öbürü şiir/aşkınlık daha doğrusu hoşgörüyle kendini 
ifade ediyor. Biri ülkelerin kapılarını kılıç ile diğeri hoşgörüyle açıyor. Biri 
“geldim, gördüm, yendim” diyor diğeri “ne olursan ol yeni gel” diyor. Sezar 
fil avcısı, Mevlâna ise efendi anlamına geliyor. Avludaki resim üzerinden daha 
çok okuma yapılabilir diye düşünüyorum. Filibe’nin bu tarihi sokağını dola-
şırken resimler, heykeller, kiliseler üzerinden daha çok yorumlar yapılabilir. 
Şehir, özellikle de daracık sokaklar, görkemli konaklarkültürel farklılıkları, 
geçişleri göstermesi bağlamında müthiş imkân sunuyor. Örneğin Kırcaali ne 
denli köylü bir görünüme sahip ise, Filibe o denli şehirli. Filibe yemyeşil 
yollardan, coşkun ırmaklardan, sonra vardığımız şehir! Batı Trakya’da 
Türkler’in yaşadığı yerler köy kalmış, gayri Müslimlerin yaşadığı yerler şehir. 
Oysa Balkanlara şehirciliği biz götürmüşüz. Ama bugün bu topraklarda kalan 
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Türk öksüz kalmış olduklarından yaşadıkları yerler bir şehirden daha çok 
köyü, kasabayı andırıyor. Filibe ise kelimenin tam anlamıyla güzel ve görkem-
li bir şehir!

Tarihi sokaklardan, evler ve konaklardan geçip kaleye çıkıyoruz. Kale bütün 
şehri görüyor. Kale Roma dönemi yapılmış. Şehri kuşbakışı görüyor. Kalenin 
eteklerindeki tarihi mekânlardan uzaklaştıkça modern mekânlara yaklaşıyor-
sunuz. Kale yıkılmış, harabe bir durumda ama her şeye rağmen ruhunu koru-
yor. Kalesi olan şehirler önemli şehirlerdir derler, doğrudur. Çünkü kalesi olan 
şehirler herşeye rağmen yıkılmayan, varlıklarını devam ettiren şehirlerdir. 
Kalesi olan şehirler surları burçları ve kapılarıyla kendini güvene alan ve özel 
gören şehirlerdir. Aynı zamanda talan, yağma ve savaşlara karşı kendini koru-
yan şehirlerdir. Bu yüzden kalesi ve kapısı olan şehirlerin mahremiyeti güçlü 
şehirler olduğuna inanıyorum. Özellikle orta çağ şehirlerine bu bağlamda 
baktığımızda bunu daha iyi görürüz. Kalesi olan şehirler fethedilmesi güç 
şehirlerdir. Tıpkı güzel ve görkemli kadınlara benzerler. Nasıl ki güzel ve gör-
kemli kadınlara ulaşmak kolay değilse, kalesi olan şehirlere de ulaşmak kolay 
değildir. Kaleden şehre bakınca kilise, haç görünüyor. Hıristiyan şehirlerin 
siluetini kiliseler, Müslüman şehirlerin siluetini ise camiler belirliyor. 
Kiliselerin hâkim olduğu şehirlere kuşbakışı baktığınızda şehrin köşeli ve sert 
çizgilerden oluştuğunu görürsünüz. İslâm şehirlerine baktığınızda şehrin silu-
etinin oval ve yumuşak çizgilerden meydana geldiğini ve insanı rahatsız etme-
yen bir görünüşe sahip olduğunu görürsünüz. Kaleden bir şehre bakmak, aynı 
zamanda insanın şehri bütüncül görmesini sağlar. Filibe’yi kaleden seyreder-
ken şehri bölen Meriç Nehri’ni uzun uzun seyrettim. Kalenin şehre bir güç ve 
güven verdiğini, Meriç Nehri’nin kıvrılarak akışının şehre bambaşka bir 
güzellik kattığını düşündüm. Eskiden bir şehrin olmazsa olmazı üç şeydir. 
Güzel havası, yüksek tepeleri ve içinden akan ırmak! Bu üç şey bir şehrin 
kurulması için olmazsa almazdır. Filibe kalesi, güzel havası ve Meriç Nehri’yle 
bu üç şeye sahip şehir. Bu üç şey onun kadim bir şehir olarak varlığını göste-
rirken, modernleşen yüzü onun artık bu yıkık kaleden uzaklaşmak istediğini 
gösteriyor. Ama Filibelilerin yerlileri kalenin etrafında toplanarak kadim 
kültürü devam ettiriyorlar. Her kadim şehir olduğu gibi burada da kale 
modernizme direnmenin adı olarak varlığını sürdürüyor. 

Eskiden şehirler tepeler üzerine kurulur. Kadim şehirlere baktığınızda bazı 
şehirlerin bir tepe bazılarının üç bazılarının yedi tepe üzerinde kurulduğunu 

Filibe, Bulgaristan’ın en güzel 
şehirlerinden biri. Özellikle kaleye 
çıkarken içinden geçtiğimiz 
mahallenin güzelliği bir başka. 
Burada Bulgar, Yahudi ve Ermeniler 
oturuyormuş. Sokaklar tertemiz, 
tarihi doku olduğu gibi korunmuş, 
tarihi konaklar mahalleye bambaşka 
bir peyzaj kazandırmış. Soldan: 
Memiş Okuyucu, Mehmet Tuğrul, 
sonra Kervanın üç Şanlıurfalısı 
Mehmet Kurtoğlu, Mehmet Sarmış, 
Maksut Yiğitbaş.
2 Mayıs 2018 Filibe-Bulgaristan 
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görürsünüz. Şehrin çekirdeği her zaman kalenin kurulduğu tepedir. Kale üç 
tepe üzerine kurulmuş, daha dört tepe yeni yerleşim yerleri yapılarak yedi 
tepeli şehre dönüşmüş. Filibe yedi tepesiyle İstanbul’a özenmiş sanki. 
İstanbul’a yakışan yedi tepe Filibe’ye yakışmıyor. Filibe üç tepeden müteşek-
kil bir şehir olarak kalsaydı daha güzel bir siluete sahip olabilirdi. Şehir 
Osmanlı döneminde kale içinde. Bir kısmı da kalenin eteklerinde kalmış. 
Burada her tepenin bir adı var; nöbet tepe, Canbaz tepe, Saat tepe… Filibe 
tarihi alan içindeki yerleşim yeriyle bir Osmanlı şehri. Kaleden aşağı inerken 
daracık sokaklardan, kilise önlerinden, geçip Muradiye camiye geliyoruz. 
Muradiye Camii şehrin merkezinde yer alıyor. Halk Cuma Camii’si diyor. 
425 yılında Murad Hüdavendigâr tarafından yapılmış. Caminin içinde fotoğ-
raf çekiyoruz. Camiye merdivenle çıkılıyor. Tarihi özelliğini korumuş. 
Caminin altındaki cafede oturup çay içiyoruz. 

Yunanistan / Gümülcine

Gümülcine Kırcaali arası yetmiş km. Yunan sınırında bazı arkadaşlarını pasa-
portlarını bahane ederek geçişimize izin vermek istemiyor Yunanlılar. Sıkıntı 
çıkarıyorlar. Konsolosluğun devreye girmesiyle biraz gecikmeli olarak Yunan 
topraklarına giriyoruz. Konsoluğumuza buradaki Türkler “Büyük kapı” diyor. 
“Büyük Kapı” kavramı aslında Osmanlıdan kalma bir tabir. Bilindiği gibi 
payitahta “Babıali” denilir. Babıali Arapça “Büyük kapı” demek. Buradaki 
Türklerin zihin dünyasında halen Osmanlı yaşıyor ve halen bizi “Babıali” 
olarak görüyorlar. Buradaki vatandaşlarımızı Türkiye yakından takip ediyor. 
Örneğin 1951 yılında yapılan ortak kültür antlaşması gereği her yıl buradan 
otuz çocuk seçilip Türkiye’de okutuluyor. Eğitimden sonra Batı Trakya’ya 
gönderiliyor. Tabi anlaşmanın yapıldığı 1951 yılları Türkiye’de Köy 
Enstitülerinin revaçta olduğu yıllar. Katı laikliğin uygulandığı bir dönem. 
Gelenek göreneklerini unutmaması, Müslümanlığına sahip çıkması için 
Türkiye’ye gönderilen bu öğrenciler o yıllarda Türkiye’de okuyup ülkelerine 
bambaşka bir şekilde dönüyorlarmış. Başlarında fötr şapka, kravatlı ve cami 
ve Cuma’ya uzak Müslümanlar dönüyorlarmış. Yunanistan’da uzun yıllar 
Türkler yüksek tahsil yapamıyor. Ancak 1999 yıllında izin veriliyor. Burada 
Türklerin dört milletvekili bulunuyor. Ama bu vekillerin arasında birlik yok, 
bölük pörçük. Bu da Yunan hükûmetinin işine yarıyor. Genellikle Türkiye’nin 
işaret ettiği milletvekili çıkarılıyor. Rehberimiz Yunanistan ile ilgili bilgiler 
verirken biz Yunan topraklarından geçerken Selimiye’yi görüyoruz. 

Dimetoka’ya giriyoruz. Dimetoka 12 yıl başkentlik yapmış bir şehir. 
Türkiye’ye on iki km uzaklıkta. Dimetoka Yıldırım Beyazıd’ın doğduğu şehir. 
I. Murad Edirne’de sarayı yaptırırken beş yıl burada oturmuş. Dimetoka aynı 
zamanda ünlü düşünce adamı Cemil Meriç’in baba şehri. Büyük insanların 
ve komutanların çıktığı şehirleri her zaman önemserim çünkü o şehirlerde 
güçlü bir kültürel damar vardır. Bu damar her zaman büyük bir aydın, düşü-
nür ve komutan çıkarmaya müsaittir. Dimetoka aynı zamanda Kırkpınar 
güreşlerinin çıktığı yer. Kırkpınar güreşleri önce burada yapılmış daha sonra 
topraklarımız dışında kalınca Kırkpınar Güreşleri Edirne’ye alınmış. Edirne’de 
Kırkpınar diye bir yer yok. Kırkpınar güreşlerinin geçmişi Orhan Gazi döne-
mine kadar uzanıyor. Ve bu güreşlerin başlangıcı hakkında çeşitli efsaneler 
anlatılıyor. 
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Yol boyunca köy ve kasabalardan geçiyoruz. Geçtiğim köy ve kasabalarda dahi 
kiliselerin oldukça görkemli olduğunu görüyorum. Hıristiyanlar mabetlerine 
müthiş önem veriyorlar. Fiziki olarak görkemli olan bu kiliseler içerik olarak 
boş. Fiziki gücüne karşın ruhaniyeti zayıf. Bu yüzden Hıristiyanlar kiliselerini 
görkemli yaparak insanları ruh olarak değil fizik olarak etkilemeye çalışıyorlar. 
Ayinlerde musikiyi koyarak bir aşkınlık yaratmak istiyorlar. Müslüman köy ve 
kasabalarında camiler ne denli sade ise kiliseler o denli gösterişli… Yol boyun-
ca yüksek yerlere dikilmiş çift bayrak dikkatimi çekiyor. Bu bayraklardan biri 
Yunan, diğeri Bizans bayrağı. Yunanlılar tarihe gömülmüş devletlerini bir 
bayrakla dirilteceklerini düşünüyorlar. Değil Bizans, Roma hatta başka bay-
raklar dahi dikseler dahi büyük olamazlar. Bizans bayrağı dikelmeleri bugün 
içinde bulundukları acizliğin bir göstergesi. Geçmişte kalmış görkemli günle-
rinin hayaliyle avunuyorlar. Bugün varlıklarını Avrupa birliğine borçlular. 
Ekonomik çöküntü içindeler. Buna rağmen Avrupa’nın şımarık çocuğu ola-
rak kendini büyük görüyor. 

Yunanistan din devleti. Protokol dört kişiden oluşuyor. Burada başbakanlar 
papazların elini öpüyorlarmış. Bunun tek istisnası Yunanistan Başbakanı ate-
ist Çipraz (Tsipras) olduğu söyleniyor. O ne İncil’e yemin içmiş ne papanın 
elini öpmüş. Avrupa’da bir din devletini ateist bir başbakan yönetebiliyor. 
Çünkü burada başa gelen kim olursa olsun siteme uymak zorunda. Bizde 
olduğu gibi kişinin keyfine gire şekillenmiyor. Dolayısıyla ateist birinin din 
devletini yönetmesi, devletin yönetim şeklini ateist yapmıyor, bilakis bir ateist 
başbakanı dini kararlar almaya zorlayabiliyor.  Yunanistan’da 1830 ile 1879 
yılları arasında yayınlanan romanların mekânı İstanbul ve İzmir. Yunanlılar 
için bu iki şehrimiz vazgeçilmez. Herkül Millas’in, Türk-Yunan romanlarında 
kadın erkek ilişkilerini inceleyen makalesinde Yunanlıların Türkleri, Türklerin 
Yunanlıları roman ve öykülerinde olumsuz şekilde tasvir ettiklerini anlatır. 
Her iki toplumun birbirine olumsuz bakışını örnekleriyle ortaya koyar.

Yunan edebiyatı denilince aklıma Kazancakis gelir. Kazancakis’in özellikle 
Zorba romanı çok ilgimi çekmiştir. Kazancakis, romanda Yunanistan’ın bir 
köyünü değil de sanki Anadolu’nun bir köyünü anlatır. O romanı okuduktan 
sonra kültürel iç içe geçmişlikleri daha bir gördüm. Sonra roman kahramanı 
Aleksi Zorba’nın, patronu Basil’e söyledikleri oldukça önemlidir. “Bir zaman-
lar diyordum ki: Bu Türk’tür, bu Bulgar’dır ve bu Yunanlıdır. Ben, vatan için 
öyle şeyler yaptım ki patron, tüylerin ürperir; adam kestim, çaldım, köyler 
yaktım, kadınların ırzına geçtim, evler yağma ettim… Neden? Çünkü bunlar 
Bulgar’mış, ya da bilmem neymiş… Şimdi kendi kendime sık sık şöyle diyo-
rum. Hay kahrolasıca pis herif, hay yokolası aptal! Yani akıllandım, artık 
insanlara bakıp şöyle demekteyim: Bu iyi adamdır, şu kötü. İster Bulgar olsun 
ister Rum, isterse Türk! Hepsi bir benim için. Şimdi, iyi mi, kötü mü, yalnız 
ona bakıyorum.” Bu satırları yazan Kazancakis, Türk Yunan kültürlerini 
yakından tanıyan biridir. Zira romanın ilerleyen satırlarında bunu destekle-
yen birçok ifadeler yer alır. Zorbanın bir de filmi yapılmış. Bu filmde dul 
kadını canlandıran İrini Papas’ı unutmak mümkün değildir. Birincisi canlan-
dırdığı karakter dolayısıyla ikincisi ise filmin sonlarında trajik bir şekilde 
öldürülmesi içimi burkmuştur. İrini Papas’ın bu filmdeki genç ve güzelliğiyle 
yer alır, oyunculuğuyla dikkat çeker. İrini Papas’ı ben yıllar sonra Çağrı fil-
mindeki Ebu Süfyan’ın eşi Hind rolüyle gördüğümde şaşırmıştım. Bu defa 
yaşını almış, olgun bir kadın olarak karşıma çıkmıştı. Zomba’daki sert ve 
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haşin dul karakterini bu defa Ebu Süfyan’ın eşi rolüyle zirveye taşımıştı. 
Yunan edebiyatından bahsedilince ister istemez Kazancakis’i, Zorba’yı ve İrini 
Papas’ı hatırladım. Ucuz Yunan romanlarında Türk düşmanlığı yapılırken, 
Kazancakis gibi evrensel yazarlar farklı kültürler üzerinden evrensel eserler 
yaratıyorlar. Bunu İvo Andric’in Drina Köprüsü romanında görebilmekteyiz.  

Gümülcine’ye gidiyoruz. Gider gitmez Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif 
Bey’i ziyaret ediyoruz. Bize çay ve kahve ikram ediyor. Odası bir makam oda-
sından daha çok bir kütüphaneyi andırıyor. Heyetimizdeki arkadaşların 
büyük çoğunluğu bu ziyarete katılıyor. Müftü dolu bir adam. “Dert insanı 
söyletir” derler ye aynen öyle. Buradaki Türklerin durumunu anlatıyor. Daha 
ilk başta kurduğu “Lozan’da patrikhane için verilmiş kurbanlarız” diyerek 
yüreğimizi dağlıyor. Ve burada Bizans entrikaların döndüğünün altını çizerek 
anlatıyor. Batı Trakya’nın siyasi ve kültürel durumunu anlatıyor. “Devlet sis-
teminin müftülerin üzerine bırakılmış, Batı Trakya’ya dini özerklik verilmiş” 
diyor. Sonra buradaki Türklerin azınlık olarak yaşadıkları sıkıntıları anlatıyor. 
Müslümanların azınlık olarak yaşamalarındaki dini hükümlere vurgu 
yaparken, “İslâm hukukunda Müslümanlar azınlık olarak nasıl yaşar?” diye 
bir hüküm yok. Bu yüzden Türkler burada azınlık kaldığında Türkiye’deki 
Patrikhanenin şartlarıyla buradaki Müftülerin şartları aynı görülmüş.  
Patrikhane patrik, on iki metropolit ve papazlardan oluşuyor. İslâm’da böyle 
bir sistem yok. Ama burada da baş müftü, müftüler ve imamlar olmak üzere 
bir sistem geliştirilmiş. Müftüler burada seçimle başa geliyor. Türkiye’deki 
ruhban okulunun karşılığı olarak burada bir ilahiyat fakültesi açılması gereki-
yor ama Yunanlılar izin vermiyor. Anlaşmada olmasına karşın kabul etmiyor. 
Müftü burada yaşadığı sıkıntıları anlatırken, “çingeneleri sünnet ettirdim diye 
hakkımda mahkeme açıldı” diyor. Halk ayaklanır diye korktuklarından mah-
kemeyi Selanik’te açmışlar. Son günlerde yaşadığımız Türk Yunan gerginliğin-
den dolayı buradaki Müftüyü yıldırmak istiyorlar. Koruma adı altında müf-
tünün evinin önünde iki polis bekletiyorlar. 

Selanik

Selanik, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal’in şehri olmasından dolayı 
mı, yoksa şehir olarak tarihimizde önemli bir reflekse sahip olmasından dola-
yı mı bilemiyorum, ilkokul sıralarından bu yana adını sık sık duyduğum 
şehirlerden. Selanik bugünkü haliyle Yunani ve “düşman” şehir iken, geçmiş-
te camileri, hanları, hamamları ve insanlarıyla bizim olan dost bir şehir. 
Dünya tarihinde Selanik dışında böylesine ters-yüz edilen ikinci bir şehir var 
mıdır bilemiyorum. Selanik, geçen yüzyılda imparatorluğun yıkılışında kilit 
rolü üstlenmiş. Koca imparatorluğu yıkan ittihatçılık da buradan çıkmış, 
Cumhuriyeti kuran irade de… İmparatorluğun entelektüel ve kültürel biriki-
minde pay sahibi olan Selanik, dağılma sürecine giren imparatorluğu işgal 
eden bir şehir. Selanik’i Türk’e bu denli düşman eden ruh nedir acaba? Bu 
ülkede, Türk’ün düşman görülmesinin nedenini çok uzaklarda aramanın 
anlamı yok! Çift bayrağıyla zaten bunun işaretini veriyor. Fatih’in Bizans’ı 
gömdüğü İstanbul’dan geri çekilmek zorunda kalan Yunanilik Selanik’e sığın-
mış. Selanik, Bizans hayaliyle yaşadığı müddetçe Türk’ü düşman görmeye 
devam edecektir. Ona bir bayrak yetmeyecek başka bayraklarla destek araya-
caktır. Selanik’e gece karanlığında girdiğimizden dolayı zihnimden geçen 
düşünceler de pek iç açıcı olmamıştı. Gecenin karanlığında Selanik’i ancak 
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tarihin kara sahifelerinden anlatabilir-
dim. 

Balkanlar’da her adım başı İskender’in 
veya babasının heykeline rastlıyoruz. 
Bu denli çok İskender heykeli ister iste-
mez aklıma Şair Eşref ’in bir gazelini 
getiriyor. Şair Eşref ’in İskender ile ilgili 
çok güzel bir gazeli vardır. Bu gazelin 
özellikle Urfa sıra gecelerinde okunur. 
Gazelin bir mısraında “Cihana sığmaz 
iken bir yıkık mezara sığdı İskender, 
Varıp baksan o da şimdi yıkık bir gare 
dönmüştür” der. Doğu’nun İskender’e 
bakışının tersine Yunanlıların ve 
Balkanların bakışı onu ölümsüzleştir-
mişlerdir. Doğu İskender’i ibretlik bir 
hayat görürken, batı onu ilahlaştırmış-
tır. Paganist dönemden kalma tanrı ve 
tanrıça kültünü yıkamayan Yunanlılar 
ve Balkanlılar, İskender’i ilahlaştırarak 
heykele dönüştürmüşler. Makedonya 
adı en çok kullanılan isim. Sebebi ise büyük İskender. Yunanlılara göre 
Makedonya diye bir devlet olmamıştır. İskender Yunanlıdır. Makendonlara 
göre ise İskender Makedonyalıdır. Balkanlarda “İskender” kadar şöhretli, 
İskender kadar sahiplenen ikinci bir isim yok. İskender paylaşılmayan kahra-
man. Aslında Balkanlar dediğimiz coğrafya suni sınırlarla birbirinden ayrıldı-
ğından dolayı, İskender adı da paylaştırılmış. Herkes in bir İskender’i var veya 
herkes bir İskender çıkarmak istiyor. İskender’e verilen değerden dolayı baba 
kör Filip de rağbet görüyor. Her yerde Filip ve İskender heykelleri. Öylesine 
çok İskender heykeliyle karşılaştık ki, dünyaya sığmayan İskender her şehrin 
bir köşesine sığdırılmış. Çoğunlukla at üstünde kılıç elinde...

Oysa ben Yunan topraklarını gezerken Aristo, Eflatun, Sokrates gibi filozofla-
rın heykelleriyle karşılaşmak isterdim. Ama felsefenin çıktığı bu topraklar bile 
filozoflarıyla değil, komutanlarıyla övünüyor. İnsanlık nedense kalem tutan 
elleri değil, kılıç tutan elleri öpüyor. Kalem önünde diz çökmeyen insanlık 
kılıç önünde diz çöküyor. Calvino’nun “herkesin bir ilk şehri vardır” sözü 
burada devreye giriyor ve ben ilk şehrim Urfa’dan bakıyorum ister istemez 
Yunanistan ve Selanik’e. Sonra Atina’ya, Balkanlara… Yunanistan’da iki şey 
bana şehrimi hatırlatıyor. Birincisi İskender ikincisi Atina Felsefe Okulu. 
Urfa’nın ilk adını Yunanlılar koymuş: “Kaleriu”. “Balıklı Şehir” veya “Balığa 
Tapan Şehir” anlamına geliyor. Yunanlılardan sonra İskender’in komutanı 
SelevkosNicator, İskender’in ölümü üzerine Makendonya’daki İskender’in 
doğduğu Edessa şehrinden ilhamla adını “Edessa” koyuyor. Edessa İskender’in 
doğduğu şehrin adı. İki bin yıl boyunca Urfa bu isimle anılıyor. Batılı kaynak-
larda halen bu isimle zikrediliyor. Yunanda Urfa’yı bir diğer husus felsefe. 
Anadolu’da İlyada ve Homeros destanları ilk olarak Urfa’da Süryaniceye ve 
ardından Arapçaya çevriliyor. Ortaçağ’da Urfa’nın felsefi şöhreti ona “Doğunun 
Atinası” unvanını kazandırıyor. Yunan’ın felsefi birikimi Edessa Okulu’ndaki 
tercüme faaliyetleriyle Harran’a, oradan da Bağdat başta olmak üzere diğer 

Balkanlar’da her adım başı 
İskender’in veya babasının heykeline 
rastlıyoruz. Bu denli çok İskender 
heykeli ister istemez aklıma Şair 
Eşref’in bir gazelini getiriyor. Şair 
Eşref’in İskender ile ilgili çok güzel bir 
gazeli vardır. Bu gazel özellikle Urfa 
sıra gecelerinde okunur. Gazelin bir 
mısraında “Cihana sığmaz iken bir 
yıkık mezara sığdı İskender, Varıp 
baksan o da şimdi yıkık bir gare 
dönmüştür” der. Doğu’nun 
İskender’e bakışının tersine. 
3 Mayıs 2018 Selanik-Yunanistan
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şehirlere yayılıyor. Bu yüzden Selanik’i değil de Atina’yı görmek isterdim. 
Geçmişte Atina ile Urfa arasında kurulan köprü bugün kurulamıyor. Oysa 
bugün küreselleşme sınırları kaldırdığı söyleniyor. Aslında küreselleşme sanal 
dünyada sınırları kaldırmış ama gerçek dünyada sınırlar olduğu gibi duruyor. 
Hatta milliyetçilik, ulusalcılık daha bir yükselişe geçmiş. Tek bir Yugoslavya’dan 
meydana gelen balkan şehirlerinin beş altı ülkeye bölünmesini başka nasıl 
açıklayabiliriz. Tıpkı tarihte olduğu gibi şehir devletleri çoğalıyor. Bunlar 
devlet değil, devletçik! Tıpkı yeni doğan çocuklar gibiler. Hem küçük hem 
pervasızlar. Kendilerini büyük devlet gibi gördüklerinden biri ötekisi üzerinde 
hüküm sürmek istiyor. Ve çocuklar gibi kavga ediyorlar. Bosna Savaşı, Kosova 
savaşı, Karadağ ayaklanmalarını nasıl açıklamalıyız?

Selanik geçmişte sur içinde ve iç kalesi olan bir şehirmiş. Osmanlı’nın son 
döneminde sahil boyunca genişlemiş. Osmanlı doğuda Hicaz-Bağdat demir-
yolunu inşa ederken Batı’da balkan demir yolunun inşasına önem vermiş. O 
dönem yeni şehir, atlı tramvay ile Demiryolu, istasyon güzergâhında şekillen-
miş. Hicaz-Bağdat demiryolu inşasını alan Almanlar. Aynı şekilde Balkan 
demiryoluna da talipli olmuşlar. Almanlar, demiryolu inşasını ekonomik bir 
kazanımdan daha çok siyasi ilgiden dolayı almışlardır. Geçen yüzyılda 
Güneydoğu’yu ziyaret eden bir İngiliz seyyah/casus “Hicaz-Bağdat demiryolu 
Büyük İskender’in Afrika’yı fethinden daha önemli bir olaydır” diye yazmıştır. 
Yeni demir yolunun yapıldığı istasyon civarında ise Osmanlı’nın İspanya’dan 
getirdiği Yahudiler yaşamaktadır. O dönemde Selanik’in en zengini yine 
Yahudilerdir. 

Selanik denize açılan bir şehir. Geniş bir kıyısı bulunuyor. Caddeleri denize 
paralel uzayıp gidiyor. Selanik ile İzmir’i daha çok karşılaştırıyorlar. Bu iki 
şehir birbirinin muadili gibi. Denize sıfır noktasında geniş bir park ve parkın 
içinde devasa bir kule. Kule aslında Osmanlı döneminden kalma bir burç.  
Eskiden kanlı kule olarak anılıyormuş. Kulenin bir tarafı deniz öbür tarafı 
oldukça geniş bir cadde. Geçmişte de Beyaz Kule’nin bulunduğu sahil ve 
cadde oldukça canlı imiş. Bugün de aynı canlılığını koruyor. Beyaz kule ile 
ilgili seyahat kitaplarında denizden çekilmiş bir fotoğrafa rastladığımda şaşır-
mıştım. Çünkü bu kulenin etrafında sayısız fotoğraf çekmeme rağmen, deniz-
den görünüşü kadar muhteşem bir kare yakalamamıştım. Kulenin denizle 
birleştiği nokta ve denizden görünümü oldukça harika. Kulenin bir tarafında 
deniz bir tarafında barlar ve tavernalar. Yunanlılar ile kültürel ortaklıklarımız 
var mutfağımız gibi. Yunan mutfağı Türk mutfağı. Atatürk’ün evini ziyaret 
etmeye giderken cadde üzerinde aslan devasa aslan heykelleri, anıtlar görüyo-
ruz. Bunlardan biri caddesinin ortasında bir güzel çeşme. Abdülhamit çeşme-
si, Beyaz çeşme olarak anılıyor. Arabayla yanından geçiyoruz görebildiğim 
kadarıyla beyaz taş veya mermerden. Anlatıldığına göre bu çeşmeden yedi gün 
boyunca gül şerbeti akıyormuş. Ecdadın yaptığı çeşmeden üç şey akar ya 
hayat membaı su ya süt ya da burada olduğu gibi gül şerbeti. Gül Efendimizin 
sembolüdür. “Kadim Yunan’ın çeşmelerinden gül şerbeti akıtan ecdat ne 
büyüksün!” diye geçiriyorum içimden. Ecdadın varlığı yalnızca bu çeşme ile 
sınırlı değil, yolda ayrıca Türk hamamları görüyoruz. Hamamlar yıkılmış, 
harabe bir vaziyette. Nasıl ki Abdülhamit çeşmesinden şimdi gül şerbeti akmı-
yorsa, Türk hamamlarında da insanlar yıkanamıyor. Yetim ve öksüzler ama 
köksüz değiller. Çok derinlerde kökleri. Bulgar Yunan, Arnavut, Makedon, 
Hırvat, Sırp hepsi bu kökü kazmak istiyor. Devasa heykellerle, anıtlarla, yapı-
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larla Osmanlının izini silmek istiyorlar. Her şeye rağmen kök salmış bu mede-
niyetin izlerini silemiyorlar. Çünkü Balkanlar’a şehir inşa, şehirleri kuran 
medeniyet Osmanlı. Bir şehir kim tarafından kurulmuşsa onun rengini koku-
sunu, dilini, üslubunu gösterir. Balkan şehirlerinde bunu daha bir görmek 
mümkün. Son yüzyıldır balkanlarda Osmanlı izini silmek istemelerine rağ-
men yine de silemiyorlar. Ağacı kesiyorlar fakat kökü yok edemiyorlar. Kök 
ne yapıp yapıp bir yerden filiz veriyor. Bir zamanlar camiler şehri olan 
Selanik’te cami gözümüze çarpmıyor. Yalnızca Hamza Bey cami varmış, o da 
onarımda. Tabi minaresiz bir cami olarak varlığına ancak tahammül edebili-
yorlar… 

Makedonya / Manastır

Babadağı’dan yanından geçiyoruz. Dümdüz ovada yüksek bir dağ. Buradaki 
dağların yüksekliğiyle yeşilliği orantılı. Balkanlar dışındaki yüksek dağlar karlı 
olur genellikle, balkan dağları ise yeşil. Kıraç yüksek dağlar insanı ne denli 
korkutuyorsa, yemyeşil ağaçlık dağlar o denli insanı içine çekiyor. Şehirlerin 
bir rengi olduğu gibi dağların da bir rengi olduğunu burada öğreniyorum. 
Balkan dağları yeşile boyanırken, Anadolu dağları beyaza veya kahverengiye 
boyanıyor. Kıraç karlı dağlar beyaz, coğrafya sıcak ise kahverengi oluyor. 

Manastır’a giriyoruz. Şehrin içinden Dragon Nehri geçiyor. Hamidiye çarsına 
giriyoruz. Çarşı artık devasa büyük bir cadde. Trafiğe kapalı ve oldukça canlı. 
Cadde üzerinde oldukça büyük heykellere rastlıyorum. Heykelleri fotoğrafla-
mak için yaklaştığımda fotoğraf makinası ve sinemayı icat eden Manaki kar-
deşlerin heykeliyle karşılaşıyorum. “Fotoğraf makinesi ve film kamerasının 
sihirbazları” Manaki Kardeşler adına sinema festivalleri yapılıyor. Sinema 
sanatının Balkanlarda oldukça güçlü olmasının nedeni acaba, bu sanatın icat 
edenlerden mi kaynaklanıyor, yoksa balkanların çok kimlikli, çok renkli ve 
çok trajik yapısından mı bilemiyorum. Bildiğim kadarıyla Saraybosna film 

Mustafa Kemal’in okuduğu Manastır 
Askeri İdadisini ziyaret ediyoruz. 
Askeri İdadi müze olarak kullanılıyor. 
3 Mayıs 2018 Manastır-Makedonya
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festivali önemli sinema etkinliklerinden biri olarak her yıl Saraybosna’da yapı-
lıyor. Balkan kökenli sinemacılar dünya sinemasında önemli filmlere imza 
atıyorlar. Balkanlar çok önemli yönetmenler çıkarmıştır. Örneğin bir Emir 
Kusturica, Mihalis Kakogiannis,  Kamen Kalev, Christian Mungiu, Gjergj 
Xhuvani, Milcho Manchevski, Boşnak Aida Begiç ve Özlem Akovalıgil ilk 
akla gelen yönetmenler. Balkan filmleri tıpkı İran sineması gibi kendine has 
özellikleri bulunuyor. Farklı sanat anlayışıyla, konu zenginliğiyle Hollywood 
ve Avrupa sinema anlayışının dışında kendine bir yer edinmiş. Manaki 
kardeşlerin heykelleri önünde fotoğraf çekip yoluma devam ediyorum. 

Şehrin ana caddesinden Mustafa Kemal’in okuduğu Manastır Askeri İdadisini 
ziyaret ediyoruz. Askeri İdadi müze olarak kullanılıyor. Okul oldukça büyük. 
1896-1898 yıllarında Mustafa Kemal’in okuduğu bu okulun Türk tarihinde 
önemli bir yeri var. Binanın ikinci katında Mustafa Kemal  için ayrılmış bir 
bölüm bulunuyor. Bu bölümde Mustafa Kemal’in öğrencilik yıllarını gösteren 
resimler, heykeller, büstler sergileniyor. Müzenin diğer kısmında ise şehre ait 
tarihi eşyalar. Özellikle kiliselerde sergilenen heykeller, resimler, dikkat 
çekiyor. Bu okulda Mustafa Kemal’in dışında aynı zamanda  İttihat ve 
Terakki’nin önde gelen isimlerinden  Resneli Niyazi de okumuştur.  Resneli 
Niyazi,  Sultan Abdülhamit’e Meşrutiyet’i ilan ettiren ayaklanmanın 
liderlerinden ve ayrıca  İstanbul’da patlak veren 31 Mart isyanını 
bastıran  Hareket Ordusu’nda yer alan Cumhuriyet’in önemli figürlerinden 
birisi. Selanik, Makedonya ve Arnavutluk komitacılığın güçlü olduğu, İttihat 
Terakki’nin çıktığı topraklar. Osmanlının son yüzyılını ve Cumhuriyeti 
şekillendiren figürler bu topraklardan çıkmış. Osmanlı nasıl ki bir balkan 
devleti ise, Cumhuriyet de bir Balkan devletidir. Çünkü Cumhuriyeti kurgu-
layan zihnin tohumu buralarda atılmıştır. 

Müzede komitacıların resim ve heykelleri sergileniyor. Komitacılığın merkezi 
Manastır. Komitacılık burada çok güçlü, halen o damar devam ediyor. Halen 
çatışmalarda ve darbelerde komitacılar yer alıyor. Atatürk’ün güçlü siyasi 
liderliği, komitacılığı arkasında Manastır’ın güçlü bu damanı bulunuyor. Eğer 
Mustafa Kemal güçlü bir komitacı olmamış olsaydı, çevresinde kurt komita-
cıları nasıl yenebilirdi. Onların geldiği yoldan gelmiş, güçlü bir lider. Şehrin 
en yüksek tepesinde Haç dikili. Balkanlarda nereye giderseniz gidiniz en 
yüksek yerlere en büyük haçı dikerek Hıristiyanlıklarını göstermek istiyorlar. 
Oysa bizim onların Hıristiyanlığından şüphemiz yok. Ama onlar Osmanlı-
Müslüman kompleksinden dolayı bunu yapmak zorunda hissediyorlar kendi-
lerini. 

İshak Çelebi Camii’ni ziyaret ediyoruz. Tika tarafından restorasyonu yapıldı-
ğı yazılı bir pirinç levhada. Yeni cami ise restorasyonda olduğu için kapalı. 
Yakında ibadete açılacağı söyleniyor. Her iki cami birbirine oldukça yakın. 
Nehrin kenarında bir saat kulesi. Abdülhamit döneminde yapılmış. İsten 
Anadolu’yu ister balkanları dolaşınız nerede bir devasa saat kulesi varsa, bili-
niz ki onu Abdülhamit Han yaptırmıştır. Osmanlı padişahları içinde hemen 
hemen her şehre damgasını vuran yalnızca Abdülhamit’tir. Onun dışında 
hiçbir padişah bu denli her şehre damgasını vurmamıştır. Gezip gördüğüm 
yüzlerce şehir içinde Abdülhamit yaptırdığı okullar, diktiği saat kuleleri ve 
çektirdiği fotoğraflarla hem mührünü vurmuş hem de şehirlere hafıza kazan-
dırmış. Onun imparatorluk coğrafyasının fotoğraflaması olmamış olsaydı, 
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bugün birçok şehrin fiziki görünüm hakkında sağlıklı bilgi edinemeyecektik. 
Onun saat kuleleri olmamış olsaydı, şehirler bu güzelim estetik kulelerden 
mahrum olacaktı. Devasa saat kulesi altında fotoğraf çekiyorum. Ama bu 
kulenin hemen ötesinde sırf bu kulenin görkemini gölgelesin diye devasa 
İskender’in babası kör Filip’in at üzerinde heykelini dikmişler. Heykelin 
büyüklüğüne rağmen kulenin gölgesinde kalıyor. Yine Kulenin hemen önüne 
2001’de Makedonlar ile Arnavutlar arasındaki çatışmada ölenlerin anısına 
dikilmiş kanatlı bir erkek heykeli bulunuyor. Melek desen değil, kadın desen 
hiç değil. Kulede hem çan çalıyor hem haç dikilmiş. Burada kahramanlar 
İskender’in heykeli gibi etekli ya da çıplak oluyor. Tıpkı saat kulesinin önüne 
dikilen yarı çıplak kanatlı heykel gibi. Çıplaklık Batıda medeniyet göstergesi, 
bizde barbarlık. İslâm toplumunda ancak köle ve cariyeler çıplak olabilir. Asil, 
özgür, hür ve Müslüman olan kadın ve erkek çıplak olamaz. Ama kadim 
yunandan bu yana Avrupa’da çıplaklık medeniyet göstergesidir. Kadim 
Yunan’ın çıplak erkek ve kadın heykelleri bunun en güzel örneğidir. Sportmen 
bir erkek çıplak olmalıdır vücudunun güzelliğini teşhir etmelidir. Hatta onla-
rın anlayışına göre erkek kadından daha güzeldir. Oysa bizde en güzel yaratık 
kadındır ve Allah’ın cemal/cemil sıfatının taşıyıcısıdır. Batı güce fiziğe, doğu 
yüze /ruha önem verir. Bizde aşk kadınadır, Batı da erkeğe… 

Resne

Manastır’dan sonra Resne’ye doğru hareket ediyoruz. Resne’ye girişte otobü-
sümüzü bir bayan durdurup biniyor ve bize çay ikram etmek istediğini söylü-
yor. Arkadaşlarımızdan Fahri Tuna’yı tanıyor, o Resne’den geçtiğimiz haber 
verince yolda bekleyip bizim geçişimizi beklemiş.  Adı Emel Hamza Şerif. 
Resneli şair. 1986 doğumluymuş. Bir şiir kitabı bulunuyor. Yolumuz uzun ve 
programımız olduğundan dolayı davetine icabet edemiyoruz. Otobüsümüz 
Resneli Niyazi’nin sarayının önünden geçiyor. Hemen aklımıza meşhur “Ne 
şehittir ne gazi, Pisi pisine gitti Niyazi” tekerlemesi aklıma geliyor. Resneli 
Niyazi, Bir yandan Bulgar çeteleriyle savaşırken diğer yandan istibdatta karşı 
çıkmış, pervasız İttihatçı bir subay. 31 Mart vaksını bastıran hareket ordusun 
desteklemiş, Balkanlardan Sultan Abdülhamit’e “bre deyyus zalim” türünden 
mektup yollamış. Adına türküler ve marşlar yazılmış, kahraman ilan edilmiş. 
Balkan savaşı başlaması üzerine cephede yer almış, İstanbul’a dönmek için 
Avlonya iskelesinde vapur beklerken bir Arnavut çetesi tarafından sırtından 
vurularak öldürülmüştür. Yukarıda ki dize de onun pisipisine gittiği üzerine 
söylenmiş bir tekerlemedir. Resne ne büyük ne dikkat çekici bir özelliği 
görünmüyor. Resne ile özdeşleşen tek şey Ahmet Niyazi Bey ve onun sarayı. 
Bir şehir bir isim ve bir sarayla biliniyor.

Ohri

Resne’den sonra Ohri’ye giriyoruz. Makedonya’da rehberliğimizi Makedonyalı 
Özcan yapıyor. Seyahatimiz boyunca rehber konusunda oldukça şanslıyız. 
Genellikle Balkan kökenli rehberler bize eşlik ediyor. Şimdiye kadar iki üç 
rehber değiştirdik. Değişmeyen rehberlerimizden biri Rahman Ademi diğeri 
Fahri Tuna. Rahman hoca yeri geldiğinde rehberin bilgilerine katkı sunuyor. 
Rehberimiz, İbrahim Temo’nun Struga’lı olduğunu söylüyor. Kendisinin de 
İbrahim Temo Lisesi’nden mezun olduğunu söylüyor. Her şehri bir şahsiyet 
üzerinden tanımlama gereği hissediyoruz. Çünkü şehirler yalnızca mimarisiy-
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le değil, şahsiyetleriyle de kimlik kazanıyor. Tesoit köyünden geçiyoruz. 
Kirazının meşhur olduğu söyleniyor. Böylesine bir coğrafya ve iklimde hangi 
meyve leziz olmaz ki? Hangi bitki yetişmez ki…

Ohri kırk bin nüfusa sahip bir şehir. Nüfus her geçen gün azalıyor. Her evin 
yurt dışında mutlaka bir ferdi bulunuyor. Ohri gölüyle meşhur bir şehir. Gölü 
UNESCO Dünya Kültür Mirası’na alınmış. Burada birçok Osmanlı eserinin 
yok olduğu söyleniyor. Bugün üç bin beş yüz Türk yaşıyor. Hacı Turgut 
Cami’nin yanından geçiyoruz. 1966 yılında yapılmış. Sonra Halveti tekkesine 
gidiyoruz. Pir Mehmet hayati camii. Bulunduğumuz meydanda üzerinde 
koca bir çınar. Meydan adını çınardan alıyor. Bin yıllık olduğu söyleniyor. 
Öyle yaşlı bir çınar ki, ikiye ayrılmış. Koca beden ikiye bölünerek varlığını 
devam ettirmiş adeta. Burada b.ir de Ali Paşa Cami ise restorasyonda. Eskiden 
Veba salgını olduğunda Ohri’ye gelenler karantinaya alınıyormuş. Bir ay 
boyunca kilisede bekletiliyorlarmış. Ayasofya Kilisesine giriyoruz. Bir şehirde 
üç yüz altmışbeş kilise yoksa oraya Ayasofya kilisesi yapılmıyormuş. Geçmişte 
Ohri’de üç yüz altmış beş kilise olduğundan buraya Ayasofya kilisesi yapmış-
lar. Evliya Çelebi, bu camiyi anlatırken; Ohri Ayasofya Camii, eskiden 
İstanbul Küçük Ayasofya Camii gibi bir kilise iken hamdolsun şimdi 
Müslüman mabedgâhıdır. Lakin bazı zamanlar kefereler Camiinin kapıcıları-
na para verip içeri girerek gizlice ayin yaparlar. Nice sanatlı pirinç kapıları ve 
sedefkâri pencere kanatları bozulmamıştır, zira asla cemaati yoktur. Tamamen 
kefere içinde kalmıştır. Eğer müstakilen kefere elinde kalsa bu cami cennet 
gibi olurdu. Ancak haftada bir kere Cuma günleri kapıları açılıp içerisi süpü-
rülüp on tane paspanlar Cuma namazını kılıp yine kapılarını kapatıp gider-
ler” diye yazar. Bugün tamamen kilise olarak kullanılmakta olan Ayasofya, 
Ohri gibi küçük bir şehir için oldukça büyük ve gösterişli bir kilisedir. 
Evliya’nın seyahati sırasında dahi yalnız cumalarda açılan cami artık kilise 
olarak hizmet veriyor. Geçmişte iki minaresi olan kilise II. Dünya Savaşı’nda 
yıkılıp yeniden kiliseye dönüştürülmüştür. Kilise’nin içine girmiyoruz fakat 
avlusunda fotoğraf çekip şehir gezisi yapıyoruz. 

Bugün tamamen kilise olarak 
kullanılmakta olan Ayasofya, Ohri gibi 
küçük bir şehir için oldukça büyük ve 

gösterişli bir kilisedir. Geçmişte iki 
minaresi olan kilise II. Dünya 

Savaşı’nda minareleri yıkılıp yeniden 
kiliseye dönüştürülmüştür. 

3 Mayıs 2018 Ohri-Makedonya
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Şiir Şehir Struga

Geceyi Struga’da geçiriyoruz. Otelimiz Ohri gölünün kenarında. Mareşal Tito 
zamanında yapılmış. Struga’yı ben yapılan şiir şölenlerinden biliyorum. 
Dünyaca ünlü şairler gelip burada şiirlerini okuyorlar. Her yapılan Şiir akşam-
ları büyük ilgi görüyor. Sabah kahvaltısından sonra doğrudan Ohri gölüne 
gidiyorum. Gölden kopup büyük bir yatak açarak akan nehre Karadirim 
Nehri diyorlar. Nehrin üzerinde iki adet köprü bulunuyor. Köprülerde fotoğ-
raf çekiyoruz. Hem Ohri gölünün hem de nehrin görünüşü muhteşem. Bir 
nehrin böylesine muhteşem aktığını ilk defa görüyorum. Bu gölü ve nehri 
gördükten sonra şiir akşamlarının burada yapılmasının oldukça anlamlı oldu-
ğunu düşünüyorum. Nehir şiir gibi coşkun akarak doğanın şiirini yazıyor 
adeta. Doğanın şiiri de bu olsa gerek diye geçiriyorum içimden. Her yıl otuz 
ülkeden doksan şair gelerek buradaki Şiir Akşamlarına katılıyormuş. Burada 
yalnızca şiir okunuyor. Gölün bir denize dönüşmesinin adı bence Ohri gölü. 
Deniz, göl, nehir, ırmak, çay beni etkileyen manzaralar. Balkanlar’daki seya-
hatim boyunca ırmak ve nehirlerden etkilendiğimi kadar hiçbir şey etkilen-
medim. Suyun hayat olduğunun en büyük göstergesi balkandaki nehir ve 
ırmaklardır.

Gostivar

Struga’dan Gostivar’a geçiyoruz. Gosti misafir demekmiş. Misafirperliğiyle 
meşhur bir şehir. İçimden Urfa’yla kardeş şehir olabilir diye geçiriyorum içim-
den. Makedonya’da Türklerin en çok yaşadığı şehir Gostivar. Sonra Kırcova’dan 
geçiyoruz. Halkın yarısı Türk. Arnavutlar çoğunluktaymış. Burada Gülbaba 
Halveti tekkesi bulunuyor. Bir köyden geçerken yirmi metre arayla iki cami 
görüyoruz. Cami minareleri oldukça zarif ve uzun. Bu camilerden biri 
Arapların diğeri Türklerin. Buradaki Arap camilerinde Vahhabilik yapılıyor. 
Makedonya’da Arnavut bayrakları da asılıyor. Ülkeyi Arnavutlarla birlikte 
yönetiyorlar. Başbakan Makedonyalı, Meclis Başkanı Arnavut. Arnavut sert 
ve savaşçı bir millet. Ayrıca oldukça milliyetçi. Osmanlı’dan ilk kopan halk. 
Halen güçlü bir Arnavutçuluk hakim. 

Gostivar’da üç dil kullanılıyor. 
Kirilce, Arnavutça ve Türkçe.Şeh-
rin sembolü saat kulesi. O da 
Osmanlı eseri. Burada camiler bir-
birinin aynısı. Tek bir projeden 
çıkmışlar sanki. Üç şerefeli minare-
ler oldukça zarif. Vardar Nehri 
şehri ikiye ayırmış. Bir köprünün 
üstünden geçiyoruz. Banisa kasaba-
sına gidiyoruz. Banisa, Manisa’dan 
bozulmuş bir isim. Manisa’dan 
gelip yerleşenlerin kaldığı bir belde. 
Daha önce köymüş. Buradaki 
Türkler spor üzerinden tepkilerini 
dışa vuruyormuş. Birçoğu Trabzon 
sporluymuş. Trabzon sporlu olmak 
biraz da Anadolucu olmaktır. İstan-
bul takımlarına karşı Anadolu 

Burada camiler birbirinin aynısı. Tek 
bir projeden çıkmışlar sanki. Üç 
şerefeli minareler oldukça zarif.        
4 Mayıs 2018 Gostivar-Makedonya
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Trabzonsporu tutar. Burada da Trabzon spor taraftarları çoğunluktaymış. 
Burada Genç kalemler derneğini ziyaret ediyoruz. Gerçekten adıyla müsem-
ma bir dernek. Türk gençlerinden oluşuyor. Bizi derneklerinde ağırlıyorlar. 
Dernek hakkında bilgi veriyorlar. Genç kalemler diye bir dergi çıkarıyorlar. 
Genç kalemler aynı zamanda Ömer Seyfettin’in çıkarmış olduğu bir dergi. 
İsmiyle örtüşmüş. Bizim dergi ziyaretimiz onları oldukça memnun ediyor. 
Küçük bir kütüphaneleri bulunuyor. Üçüncü ligde bir takımları varmış. İkin-
ci lige çıkmak için mücadele ediyorlar. Maksut Yiğitbaş, bunların çıkardığı 
genç kalemler ile Ömer Seyfettin’in çıkardığı Genç kalemler arasında bağ 
kurarak güzel bir konuşma yapıyor. Sonra Nazif Öztürk, Farabi’den hareketle 
şehir kurmanın erdemli bir iş olduğunu söylüyor. Gençlerin yapmış oldukları 
işleri destekleyen konuşmalardan sonra toplu fotoğraf çekip yolumuza devam 
ediyoruz. 

Kalkandere

Banisa’dan sonra Kalkandere’ye hareket ediyoruz. Balkan şehir ve kasabaları 
gibi burası küçük bir yer. Günlerden Cuma olduğu için namazımızı Alaca 
Cami’de kılıyoruz. Alaca Cami adı üzerinde renkli bir cami. Hayatımda bu 
cami kadar renkli, bu cami kadar estetik, bu cami kadar güzel başka bir cami 
görmedim. Kendine has bir güzellik anlayışıyla yapılmış olan caminin iç ve 
dışı renkli resimlerden meydana gelmiş. Özellikle namazdaki huşuyu sağlayın 
diye camiler sade ve görsellikten uzak bir tarzda inşa edilir. Ama bu cami 
farklılığıyla kendine has bir mimarisi mevcut. Namazı kalabalık olduğu için 
dışarıda bahçede kılıyoruz, namazdan sonra da caminin içini ziyaret ediyoruz. 
Öylesine güzel öylesine renkli bir iç süslemesi var ki, başka bir örneği yoktur. 
Bu camiyi iki kız kardeşin yaptırdığı söyleniyor. Kadın eli değdiği için bu 
camii bu denli süslü, bu denli allı pullu… Renkli olduğu için de Alaca Camii 
diye isimlendirilmiş. Camii’nin avlusunda bir türbenin içinde iki tane kabir 
bulunuyor.

Camiden çıktıktan sonra Hayrabati tekkesine gidiyoruz. Yolda Kalkandere 
mezarlığından geçiyoruz. Mezarların bir kısmında minare minyatürü yer alı-
yor. Tekkeye girer girmez iri yarı kafası kel, sakallı Cumali adında bir genç bizi 

Genç Kalemler Derneğini ziyaret 
ediyoruz. Gerçekten adıyla 

müsemma bir dernek. Türk 
gençlerinden oluşuyor. Bizi 

derneklerinde ağırlıyorlar. Dernek 
hakkında bilgi veriyorlar. Genç 

Kalemler diye bir dergi çıkarıyorlar.    
4 Mayıs 2018 Banisa-Makedonya
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karşılıyor. Tekkenin sorumlusu olduğunu söylüyor. Bizi şadırvana alıp uzun 
bir sohbete başlıyor. Şadırvan’da su yok ama etrafında oturacak banklar bulu-
nuyor. Cumali’nin etrafını çevirip dinliyoruz. Rumeli Türkçesiyle heyecan ve 
coşkuyla konuşuyor.14 Mart 2001 yılındaki savaş sırasında burayı çatışmaya 
girerek burası silahla alındı diyor. Cumali savaşmak için yaratılmış biri. 
Söylemleri radikal. Savaşı bir macera, bir cihat, bir yaşam tarzı olarak görüyor. 
Osmanlı döneminde burayı kırk kişinin güvenliğini sağladığını, bugün ise 
kendisinin tek başına buranın güvenliğinden sorumlu olduğunu söylüyor. 

Bu tekke bize Osmanlı’nın emanetidir. Biz Osmanlı torunuyuz diye başlıyor 
söze ve alanının yirmi iki bin metre kare olduğunu söylüyor. Cumali kendini 
tekkenin koruyucu olarak görüyor. Tekkeyi 1538 yılında Server Ali Paşa 
Sultan Süleyman’ın serveri imiş. Mahidevran’ın kardeşi. Mahidevran Arnavut 
olduğundan, Cumali Sultan Süleyman’ın enişteleri olduğunu söylüyor. Server 
Ali Paşa vezirliği bırakıp buraya yerleşince olmuş sersem Ali Paşa. Tekkenin 
havası oldukça güzel. Cumali buranın havasının temizliğini anlatırken, “bura-
da ciğer üç açıkta kalsın bozulmaz” diyor. On altı yıldır burada namaz kılını-
yor. Kadınlar için Kuran kursu var. Konuşmasının devamında “Ben Tayyip 
Erdoğan’ı anne babamdan daha çok seviyorum. O İslâm’ın halifesi” diyor. 
Ayrıca çocuklarına sahabe ismi verdiğini söylüyor. 

Kalkandere’nin savaş ve mücadele ruhu geçmişten geliyor. Cumali’nin anlat-
tığına göre Gostivar’darenç perlik yapıyormuş, Kalkandere silahçılık! Osmanlı 
Kalkandere ile Priştine’ye silah yapma izni vermiş. Bir yerde silah üretiliyorsa 
orada savaşçı bir ruh vardır. Biz bunu Cumali’nin şahsiyetinde fazlasıyla görü-
yoruz. 

Geniş bir kapıdan girdiğimiz tekkenin içinde dağınık şekilde dokuz yapı 
bulunuyor. Yapılar tek katlı. Bahçesi yeşil, ağaçlık ve akan bir çeşmesi bulu-
nuyor. Aslanlı çeşme! Tekkenin geniş giriş kapısına Makedon ve Arnavut 
bayrakları asılmış. Savaş sırasında baskın yaparak aldıkları bu tekke, savaş 
sonrasında vakıf malı olduğu için kendilerine bırakılmış. Tekke, Malatya’dan 
gelmiş olan Harabati Baba’dan adını almış. Sersem Ali Baba, Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde saraydan ayrılıp Rumeli’de biri Dimoteka, diğeri 
Kalkandelen olmak üzere iki tekke kurmuştur. Kalkandelen Bektaşî Tekkesi 

Tekkede Bektaşî şeyhi Abdülmutalip’i 
ziyaret ediyoruz. Bizi odasında kabul 
ediyor. Hoşsohbet ve esprili bir 
adam. Uzun sakalı ve başında 
sarığıyla tam bir Bektaşî şeyhi. 
Uzunboylu heybetli bir adam. Bizimle 
şakalaşıyor. Odasının dört bir tarafı 
Hz. Ali, Hasan Hüseyin resimleriyle, 
süslenmiş. Dini bir mekândan daha 
çok bir sergi salonunu andırıyor. 
Ayrılırken birlikte fotoğraf çektiriyoruz. 
Adımı soruyor Muhammed diyorum. 
“Ben senin dedenim” diyerek 
Peygamberimizin dedesine 
gönderme yapıyor esprili bir şekilde. 
4 Mayıs 2018 Kalkandelen-
Makedonya
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olarak faaliyete geçen bina, 18. asrın sonlarına doğru, Malatya’dan 
Kalkandelen’e gelen Harabati Baba tarafından genişletilerek bugünkü halini 
almıştır. Harabati Baba’nın asıl adı Mehmet. Harabati Baba Kalkandere’ye 
geldiğinde çadırını tekkenin bulunduğu yere kurmuş. Onun buraya geldiği 
sıralarda burası harabe bir şekildeymiş. Tekkenin içinde mescit var. 

Tekkede Bektaşî şeyhi Abdülmutalip’i ziyaret ediyoruz. Bizi odasında kabul 
ediyor. Hoşsohbet ve esprili bir adam. Uzun sakalı ve başında sarığıyla tam bir 
Bektaşî şeyhi. Uzunboylu heybetli bir adam. Bizimle şakalaşıyor. Odasının 
dört bir tarafı Hz. Ali, Hasan Hüseyin resimleriyle, süslenmiş. Dini bir 
mekândan daha çok bir sergi salonunu andırıyor. Geçen yıllarda Tiran’da 
Bektaşî Tekkesini ziyaret etmiş, orada Bektaşî şeyhi tanışmıştım. Onun odası 
da tıpkı Abdülmutalip’in odası gibi sergi salonu gibiydi. O da tıpkı 
Abdülmutalip gibi uzun boylu ve heybetli. Bektaşîler, şeyhlerini özellikle mi 
heybetli adamlardan seçiyorlar diye geçiriyorum içimden. Ayrılırken birlikte 
fotoğraf çektiriyoruz. Adımı soruyor Muhammed diyorum. “Ben senin dede-
nim” diyerek Peygamberimizin dedesine gönderme yapıyor esprili bir şekilde. 

Üsküp

Balkanlar’da merak ettiğim şehirlerden biri hiç kuşkusuz Üsküp’tü. Üsküp’ün 
bilinçaltımda yer etmesinin nedeni Yahya Kemal okumalarından dolayıdır. 
Seyahatimizde bütün arkadaşlarımız Üsküp’e Yahya Kemal’den hareketle 
bakıyorlar. Ve yazılarında Üsküp’ü büyük ihtimalle Yahya Kemal üzerinden 
okuyacaklar. Bir şehrin bir şairle böylesine özdeşleşmesi, insanı kıskandıracak 
bir durum. Her şaire nasip olmaz bir şehirle örtüşmek. Bir şehirle örtüşen 
yazar ve şairler ister isimleri bilinsin ister bilinmesin büyük şairlerdir. 
Arkadaşlarımız içinde Yahya kemal üzerine doktorasını yapmış H. Ömer 
Özden hocamız bulunuyor. Üsküp’e giderken yolda ondan Yahya Kemal’i 
dinliyoruz. 

En çok merak ettiğim fakat en az süre kaldığımız şehir Üsküp. Üsküp’ün 
sokaklarında kaybolmadığım için kendimi şansız görüyorum. Üsküp, 
Saraybosna, sancak gibi Üsküp de balkanların önemli ve özel şehirlerinden. 
Bu üç şehri İsa Bey kurmuş. Her üç şehirde Türk varlığı, Türk kültürü derin 
izler bırakmış. Üsküp Makedonya’nın başkenti. Her başkente olduğu gibi 
Üsküp’te de güçlü bir şehir damarı, güçlü bir kültür var. Bu şehri özel ve 
önemli kılıyor. Şar Dağı’nın eteklerinden geçiyoruz. Şar dağı deyince Yahya 
kemal hatırlanmaz mı? Sonra Vardar Nehri Üsküp’ün ortasından akıyor. 
Nehrin bir yanı eski Üsküp, diğer yanı yeni Üsküp. Uzunca bir köprü nehrin 
iki yakasını birleştiriyor. Eski Üsküp’te Türkler yaşıyor, yeni Üsküp’te 
Gavurlar. Gavur sözcüğü kullanıyorum çünkü bu sözcük aynı zamanda bir 
kültürü, bir devri anlatıyor. İsmet Özel der ya “Yagavursun ya Müslüman!” 
Böylesine keskin bin ayrım saklıdır bu sözcükte. Üsküp’ü ayıran Vardar nehri 
aynı zamanda Gâvur ile Müslümanı da ayırmış. Ama gâvurlar gâvurluklarını 
yapıp, Eski Üsküp’ün meydanlarına devasa heykeller dikmişler. Anlatıldığına 
göre Avrupa Birliğinden aldıkları büyük paralarla bu heykelleri yapmışlar. 
Koca bir meydan heykellerden, putperestlik geçilmiyor. İskender heykeli, 
kadın heykeli, ünlü adamların heykeli, aslan heykeli… Yetmemiş koca koca 
binaların pençelere aralarına, tepelerine heykeller dikmişler. Heykeller estetik-
ten uzak. Örneğin çocuğunu emziren bir anne heykelinde orantısız devasa bir 
kadın oturmuş çocuğunu emziriyor. Kadın heykeli yanından geçerken kendi-
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mi Alis Harikalar diyarındaki devlerin yanında duran cüceler gibi görüyorum. 
Sonra bir göğsü dışarıda olan annenin meme uçlarının dik olması Freudyen 
okumaya müsait bir heykeli anımsatıyor… İskender heykeli göğe yükselen 
İsa’nın yerini almış durumda. Aslında Hıristiyan teolojisindeki İsa anlatımıy-
la, İskender veya Yunan mitolojileri arasında bir bağ kurarak okuma yapmak 
mümkün. Kahramanlaşmış İskender’in dindarlaşmış hali İsa’dır. Öylesine 
yüksek bir lahittin üstüne yerleştirilmiş heykelde İskender’i at üstünde, elinde 
uzunca kılıcıyla gökleri yaran ateş tanrısı Zeus’a benzetmiş adeta. Kafanızı 
kaldırıp bu heykele bakmak bile insana zahmet veriyor. Küçük ülke ve şehirler 
büyüklük kompleksi içinde oluyorlar nedense. Kahramanları bol şehirlerin 
zaferleri küçük olur. 

Üsküp denize açılmayan bir şehir. Ama Vardar nehri ile bu kesikliğini 
tamamlamış gibi. Burada Türkler ve Gavurlar pek birbiriyle alışveriş 
yapmıyormuş. Sağ tarafımızda Üsküp kalesi. Vardar nehrinin yanından 
geçerken köprünün iki tarafını koruyan tunçtan aslan heykelleri görüyoruz. 
Devasa aslan heykelleri balkanların birçok şehrinde karşımıza çıkıyor. Üsküp 
kalesi burçlarıyla halen ayakta. Kalesi olduğu için önemli bir hisar şehri. 
Ortaçağda kalesi olan şehirler genellikle stratejik şehirlerdir. Birçoğu garnizon 
olarak kurulmuştur. Ama eski Üsküp’ün ilk kuruluşu kale etrafında olabilir 
ama Osmanlı dönemi cami ve çarşı etrafında şekillenmiş. Osmanlı Balkanların 
garnizon şehirlerini çarşı/pazar/ticaret şehirlerine dönüştürmüş. Balkanlar 
şehircilikle Osmanlı döneminde tanışmış. Osmanlı garnizon şehirleri 
oluşturan askeri zihniyeti sivilleştirmiştir. Aşağıdan tepeye doğru doğru 
baktığımızda kalesi oldukça ihtişamlı görüyor. Şehirde mimari bir bütünlük 
yok. Son yıllarda devasa binalar ve devasa heykeller göze çarpıyor. Şehrin en 
kalabalık bölgesi Arasta Cami ve eski çarşının açıldığı meydan. Meydan 
hemen ilerisinde heykeller kalabalığını geçtikten sonra güzelim bir Taşköprü. 
Uzun ve geniş. Fatih döneminde yapılmış. Taş köprünün üzerinde herkes 
fotoğraf çekiyor. Köprünün altt kesimlerinde, sağ ve solunda bir takı adam 
heykelleri. Taş köprünün ihtişamı yanında bu heykeller sönük kalıyor. Oysa 
köprü Vardar nehrine bambaşka bir güzellik katmış. Bambaşka bir peyzaj 
sunmuş. Köprüler ve nehir medeniyetler ve şehirlerin birbirine bağlandığı 
noktalar. Üsküp’te genişleyerek akan Vardar nehrinin iki ucunu bu taş köprü 
birbirine bağlamış. Ve bu taş köprü şehrin bütün sembollerinin üstünde bir 
sembol. Hem de Fatih devrinden kalan bir sembol…

Üsküp, Yahya Kemal’e göre kaybolan bir şehirdir. Gerçekten de bu seyahatimiz 
esnasında onun yıllar önce parmak bastığı gerçeğe yeniden tanık olmanın 
hüznünü yaşıyoruz. Bir şehir bir şiirle anlatılacak olsa ancak bunun kadar 
güzel anlatılır. Bir şehir bir şiire sığar mı diye sorarsanız, Yahya Kemal’in 
Kaybolan Şehir şiirine bakınız. Bir şehir bir şiirde nasıl anlatılmış. Üsküp 
Yahya Kemal’in çocukluğunun geçtiği, on sekiz yıl yaşadığı şehir. Yahya 
Kemal’in bir öğretmeni annesi ise diğer öğretmeni Üsküp’tür. Anne ve Üsküp 
onun zihninde ve ruhunda derin izler bırakmış iki önemli olgu. Kaybolan 
Şehir şiirinde “Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene, Biz sende olmasak 
bile, sen bizdesin gene” diyerek, kaybolan şehri içinde yaşattığını belirtiyor. 
Üsküp onun fizik olarak kaybolmuş, ama ruh olarak yaşayan şehridir. Bir 
şehri içinde yaşatmak, ancak Yahya Kemal gibi onun duymak, hissetmek, 
ruhen dokunmak demektir. Yahya kemal için Üsküp niçin bu denli önemli-
dir? Aslında Yahya kemal için Üsküp’ün önemli olması, mimari dokusundan 
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daha çok, kültürel etkisindendir. Bir defa hatıralarını biriktirdiği şehirdir. 
Acısını gömdüğü ve her hatırladıkça acısının tazelendiği şehirdir. Bir defa 
annesinin mezarı oradadır. O mezar orada bulunduğu müddetçe, Üsküp 
onun ruhunda hep düğümlenmiş bir acı olarak kalacaktır. Bir insanın doğup, 
yaşadığı şehri kaybetmesi kadar acı ne olabilir? Üsküp’eTürkün elinden çıktı-
ğında kaybedilmiş bir şehir olarak bakmış Yahya Kemal. Aynı Yahya Kemal, 
Türk İslâm şehirlerinin ölüleriyle yaşadığına inanır. Üsküp’ün Türk mezarlı-
ğını görmedim ama yalnızca Yahya Kemal’in annesinin kabrinin burada 
olması, bizim bu şehirde yaşıyor olduğumuzu gösterir. İstanbul’a gelen yaban-
cı seyyahlar, Türk mezarlığının sadeliği ve servi ağaçlarının çokluğu ve yeşilli-
ğiyle bambaşka olduğu üzerinde dururlar. İstanbul’a gelip de Müslüman 
mezarlıklarını övmeden giden seyyah olmamıştır. İslâm fıkhına göre bir yerde 
mezarlığınızın olması, o yerin sizin şehriniz olduğunu gösterir. O şehre misa-
fir olarak gelseniz bile mukim sayılırsınız. Üsküp’te Müslüman mezarlığını 
ararken bunu düşündüm. Sonra şehrin tarihi çarşının ötesinde Yahya 
Kemal’in annesinin kabri olduğunu hatırlayınca, Üsküp misafir olarak değil 
mukim olarak gezmek gerekir, diye düşündüm.

Yahya Kemal, Üsküdar’a bakınca Üsküp’ü görürmüş, Erdem Beyazıt ise bir 
yazısında Üsküdar’dan Kudüs’ü gördüğünü söylemişti. Ben de Üsküp’ten 
baktığımda, özellikle de tarihi çarşısında baktığımda, Anadolu’nun küçük 
sakin o kasabalarını gördüm. Bana göre izleri silinmeye çalışılmış olsa bile, 
Üsküp’ün camisi ve caminin hemen alt taraflarındaki tarihi çarşısı Anadolu’nun 
herhangi bir şehrini hatırlatmaya yeter, artar bile. Üsküp’e gelip de şehri 
Yahya Kemal’in penceresinden görmeyen kimse yok gibidir. İster istemez ben 
de seyahatim sırasında Üsküp’ü Yahya Kemal’in dizeleri ışığında gezmeye, 
anlamaya ve tanımlamaya çalıştım. İlk ayak bastığımız tarihi camisinden, 
Evladı Fatihan yadigârı çarşısını, sokağını aradım. Fakat bulamadım. Çarşı 
Yıldırım Beyazıd Hanın ruhunun üzerini örtmüş, sadece şekli birkaç dükkân-
dan ibaret kalmış. Buna rağmen, sönmüş bir yanardağ gibi sızmalar yaptığını 
görebiliyordum. Örneğin çarşıda yere oturup bir mendil açmış dilencinin 
“Allah” adını telaffuz erek dilenmesi ve bizim geçtiğimiz sırada bir sokak çal-
gıcısının “Yaşa Türk yaşa” diyerek tempolu bir şekilde enstrümanını çalması 
sönmüş yanardağın sızma yapmasına benzer bir olaydır.

Üsküp hayal ve rüya şehridir şairin. Hayalinde kalanlar rüyasına girmiş, 
rüyasında gördüklerini şiirlere dökmüştür. Üsküp, Yahya Kemal’in şehri 
olmamış olsaydı bu denli önemli bir hale gelmezdi. Bu şehrin şiirleşmesi 
Yahya Kemal’in sayesindedir. Şehrin her noktasına bronzdan devasa heykeller 
diken, göklere doğru elinde kılıcıyla at üstünde şaha kalkan İskender’den daha 
çok Yahya Kemal bu şehrin fatihidir. Eğer Üsküp’e bir heykel dikilecekse eğer 
bu Yahya Kemal’in heykeli olmalıdır. Yahya Kemal, Üsküp’ün kalem fatihidir. 
Sokak ve caddelerini İskender’in binlerce heykelleriyle süsleseler dahi Yahya 
Kemal’in “Kaybolan Şehri” kadar Üsküp’ü ne fethedebilirler ne de 
ölümsüzleştirebilirler. 

Şahsen Üsküp’ten Urfa’ya da bakmadan edemedim. Çünkü Yahya Kemal’in 
görmese de görememiş olması beni duygulandırsa da Urfa onun Milletvekilliği 
yaptığı şehirdir. Yahya Kemal daha çok Üsküp olsa da birazcık Urfa’dır. O 
Urfa için şiir yazmamıştır ama onun vekilliğini bahane ederek Urfa adına 
şiirler yazmış şairler vardır….
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Yahya Kemal, yalnızca Üsküp’ü anlatmamış, onun dizelerinde bütün balkan-
ları ve buradaki türk varlığını görmek mümkündür. O buraların tarihini 
şiirle yazmıştır. Mâverâ’da Söyleniş adlı şiirinde “Geldikti bir zaman Sarı 
Saltuk’la Asya’dan, Bin bir diyâr-ı Rûm’a dağıldık Sakarya’dan” diyerek bu ger-
çeğin altını çizmiştir. Yahya Kemal’in hayatını üçe ödeneme ayırarak tanım-
larsak, ilk on sekiz yılı Müslüman Üsküp, dokuz yılı gâvur Paris ve ömrünün 
diğer dönemlerini “Eve Dönen Adam” olarak toprağıyla barışık büyük bir 
sanatçı olarak yaşamıştır. Bu bağlamda Yahya Kemal’e baktığımızda Üsküp 
onun ilk ezan sesini dinlediği Müslüman yanıdır. 

Üsküp’te Yahya Kemal’i konuşuyoruz. Üsküplü şair-yazar İlhami Emin ile 
Türkiye’den Mehmet Doğan, Maksut Yiğitbaş ve H. Özden Ömer 
konuşmacılar. Uzun bir panel oluyor. Panelin bitiminde çarşıda yemek 
yiyoruz. Yemekten sonra bu defa akşam karanlığında çarşı ve meydanı 
geziyoruz. Lokantalar, çayhaneler oldukça kalabalık. Turistlerin yoğunlukta 
olduğu bir bölge. Akşam saatinde ışıklarla birlikte meydan gündüz olduğundan 
farklı bir havaya giriyor. Heykelli fıskiyelerden sular sıçrıyor gelip geçenlerin 
üstüne. Meydan hem insan kalabalığı hem de heykel kalabalığıyla karmakarışık 
bir şekil almış. Kafası karışık bir insan gibi Üsküp kültürel bir karışıklık 
yaşıyor gibi geliyor bana. İçimden “kadim bir şehir ancak böylesine kötü bir 
görünüşe sahip olabilir” dişe geçiriyorum. Keşke Üsküp’ü bu haliyle görmemiş 
olsaydım. Keşke okuduğum kitaplardaki haliyle ve Yahya Kemal’in şiiriyle 
zihnimde kalmış olsaydı. Yahya Kemal’i büyüleyen bu kadim şehirle 
karşılaştığımda büyü bozulmuş, onun yerini her şehir gibi bir şehir almıştı… 
Gece Üsküp’te konaklıyoruz. Bir Üsküp Sabahında Kosova’ya Doğru Yol 
Alıyoruz.

Kosova / Prizren

Saat dördü gösterdiğinde Prizren’e giriyoruz. Burada nüfusun yüzde yirmisini 
Türkler oluşturuyor. Yerli halktan İslâmiyet’i kabul edenlere Pomak deniliyor. 
Prizren tam bir Osmanlı şehri. Kalesi, kulesi minaresiyle ben Osmanlıyım 
diyor. Kastamonu’yu görmemişim ama görenler buranın Kastamonu’ya 
andırdığını söylüyorlar. Şehirlerin de ikizleri var demek. Selanik ile İzmir, 
Prizren ile Kastamonu, Makedonya’daki Edessa ile Urfa birbirine benzeyen 

Mehmed Arif, Divanını Yakan Şair 
isimli kitabını D. Mehmet Doğan’a 
takdim ederken Üsküplü şair İlhami 
Emin’le beraber. 
4 Mayıs 2018 Üsküp-Makedonya
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şehirler. Bu benzerlik bazen kültürel ve sosyal açıdan bazen de mimari açıdan 
olabiliyor… 

Şehri ikiye ayıran Akdere akıyor. Akdere aslında bir nehir. Diğer adı Bistrica 
veya Bisit diyorlar. Bisit veya Bistrica hızlı akan anlamına geliyor. Şehir yağış 
aldığından her zaman gür akıyor olmalı. Nehrin şehrin içinden geçtiği belli 
noktalarında köprüler bulunuyor. En meşhuru taş köprü. Tıpkı Mostar gibi 
burada da Taşköprü şehrin sembolü. Mostar ne kadar yücelere kurulmuş bir 
köprü ise bu tay köprü o denli alçaklara kurulmuş. Her ikisi de kavisli. 
Buradaki taş köprü nehre yakın dururken, Mostar nehirden uzaklaşıyor sanki. 
Burada köprünün yüksekliğiyle nehrin suları arasında mesafe ne kadar dar ise, 
Mostar köprüsü o denli geniş. Mostar iddia sahibi Taşköprü iddiasız. Sevgililer 
sevgilerini ispatlamak için Mostar’dan kendini derin sulara atıyor, burada 
genceler köprü üzerine buluşup sevişiyor… Mostar iddia sahibi olduğu için 
Bosna Savaşında bombalanan sembol köprü oldu. Taşköprü ise Osmanlılığını 
mütevazı olarak yaşıyor. Nehirle köprü, köprüyle cami, camiyle çarşı 
bütünleşip bir peyzaj oluşturuyor. Bu peyzajın adı Osmanlı mimarisi. Bu 
peyzajın adı Osmanlı şehri. 

Osmanlı şehri olup da camisi tekkesi hamamı olmayan bir şehir olabilir mi? 
Burada da bir halveti tekkesi olduğu söyleniyor. Sinan Paşa Camii en büyük 
camisi. Nehrin hemen kıyısında ve çarşının girişinde yer alıyor. Şehir küçük 
ama nehir büyük. Balkanlar’da şehirler büyüklükleriyle birbirine bağlanmıyor, 
nehirler uzunluklarıyla birbirine bağlanıyor ve bir nehir üzerinde birkaç şehir 
değil, birkaç ülke yer alıyor. Sanki bu nehirler kenarlarında şehir kurmak için 
yaratılmışlar. Bugün Cumartesi, köprünün çevresi, çarşı her taraf oldukça 
kalabalık. Bunun hafta sonu olmasına bağlıyorum. Çünkü böylesine küçük 
bir şehirde bu denli insan kalabalığı normal gelmiyor bana. Bayram günü gibi 
diye geçiriyorum içimden. Daha sonra bir Prezrenli’ye sorduğumda yarın 
Hıdırellez olduğundan insanlar bugünden şehre akın akın geliyorlar diyor. 
Kutlama olduğu için böylesine kalabalık. Bayram havasında kutluyorlarmış ve 
köy ve kasabalardan buraya akın akın geliyorlarmış. Kadın nüfus erkek nüfus-
tan fazla. Sokaklar genç kız ve erketen geçilmiyor. Özellikle köprü üstünde 
müthiş bir kalabalık ve yığılma var. Köprü üstünde farklı perspektiflerden 
fotoğraf çekiyorum. 

Çarşının içinde bir Sırp kilisesi bulunuyor. İçine girip fotoğraf çektirmek 
istiyorum kapıda duran meymenetsiz bir adam bana eliyle işaret edip, 
girmenin yasak olduğunu söylüyor. Burada Yunus Emre Kültür Merkezi 
bulunuyor. Akşama doğru orada program yapacağız. Akşam yunus emre 
kültür merkezindeki programda şiir okuyorum. Prizrenli müzisyenler bizim 
için türkü okuyorlar. Türküleri türkülerimize benziyor. Sanatçılardan biri 
Melami şeyhi aynı zamanda yüzlerce türkü biliyor. Mavi yelek mor düğme 
türküsünü burada dinliyoruz. “Kale kaleye karşı, Kalenin dibi çarşı” türküsünü 
dinliyoruz. Türkü Prizren türküsü. Güzel bir program oluyor. Otele dönüyo-
ruz. Bu sırada müthiş bir yağmur yağıyor. Sağanak halinde. Şehre girdiğimiz-
de hava oldukça güzel olmasına karşın akşam yağmur yağıyor. Otelimiz 
nehrin kıyısında, köprünün az ilerisinde. Otelin penceresinden köprülü, 
camiyi, nehri görebiliyorum. Yağmurla birlikte insan kalabalığı dağılıyor. 
Oysa yarın Hıdırellez’i piknik yaparak kutlayacaklarmış. Böylesine bir yağ-
mur yağarsa kutlamaları zora girebilir. Otelin penceresinden Prizren kalesi ve 
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hemen altında bir kilise görünüyor. Kale oldukça yukarılarda. Kilise kalenin 
eteklerinde. Nehrin adı Akdere ama suyu nedense berrak veya ak akmıyor. 
Belki geçmişte çok berrak aktığından bu ismi almış olmalı. Aslında hızlı akan 
dere temiz ve berrak olur. Prizren küçük bir şehir evler bir iki katlı ve nehir 
boyunca dizilmiş. Burada da heykeller dikkatimi çekiyor. Buradaki heykeller 
tanınmış büyük kahramanlardan oluşmuyor. Daha çok komitacıların heykel-
leri yer alıyor. Yakın tarihte savaşıp ölmüş olan asker ve militanların fotoğraf-
ları. Bir kısmının elinde silahlar var. Eski kahramanların eline kılıç tutuşturan 
zihniyet modern dönemli birlikte ellerine tüfekler tabancalar tutuşturmuş. 
Burada kılıç kalemden daha öne çıkıyor. Çünkü sanatçılarından daha çok 
komitacıların heykeline önem veriyorlar. Kahramanlığa düşkün milletler 
savaşa da düşkün oluyor. Arnavutların böylesine güçlü bir karaktere sahip. 
Savaşçı ve kavgacılar. Güney bölgemizin Kürtlerini andırıyorlar. İtalya’da 
kumar, kara para aklama ve mafya ilerinin çoğunda Arnavutlar olduğu söyle-
niyor. Özellikle de Sicilya’da. Otelde notlarımı gözden geçirirken dışarıda 
yağmur şiddetleniyor, gök gürleyip şimşekler çakıyor. Araba sesleri ve insan 
sesleri odamı dolduruyor. Bu haliyle şehir daha bir hareketleniyor… 

Kaç gündür yoldayız. Ecdadın at sırtında geldiği bu topraklara biz arabayla 
geldik ama müthiş bir yorgunluk hissediyorum. Modernitenin imkânlarına 
rağmen ecdadın yüreklerinde hissettikleri heyecanı, ideal ve azmi hissedemi-
yorum. Onların ayak bastıkları yere tam olarak ayak basabilmiş de değilim. 
Otelimin penceresinden gördüğüm şu koca dağ ve üzerindeki kaleye çıkma 
cesareti gösteremezken, ecdat belki o kaleye at sırtında çıkmış, bayrağımızı 
burçlarına dikmiştir.

Kültür Kervanı boyunca iki şey gördüm; birincisi ecdadın büyüklüğü. 
Öylesine büyük bir miras bırakmış ki Hıristiyan âlemi yüzküsür yıldır söküp 
atmak için uğraşıyor fakat başaramıyor. Çünkü ecdadın bırakmış olduğu kül-
türel ve dini miras balkanlara kök salmış, asırlık çınar gibi ne kökünü sökebi-
liyorlar ne dallarını keserek küçültebiliyorlar. Koca mirasa karşı ancak anti tez 
olabiliyorlar. Gördüğüm ikinci bir husus ise, burada yaşayan soydaşlarımız 
hep bir umut ve beklenti içinde. “Gözü kapıda” tabirini her an hissederek 
bekliyorlar. Bu bekleyişleri yüz yıl sürmüş, ikinci bir yüz beklemeye taham-
mül edebilirler mi bilemiyorum. Hasretin vuslata dönüşmesi Türkiye’nin 
gücüne ve varlığına bağlı. Mirasın sahibi olarak Türkiye, hasreti vuslata, tüke-
nişi umuda çevirecek ruha sahip. Bunu görebilmek için Türkiye ve balkanlara 
ulu nazarla bakmak yeterli…

Gece Prizren’de konaklıyoruz. Sabah erken kalkıp dün ziyaret edemediğimiz 
Halveti tekkesini ziyaret ediyoruz. Otelimizin arka tarafına düşen tekkeye ara 
bir sokaktan gidiyoruz. Yolumuz üzerinde Osmanlı hamamına rastlıyoruz. 
Tekke oldukça sade ve güzel. Sabah erken olduğu için kimse yok. Tekkeden 
çıkıp sokak aralarından Akdere’ye çıkıyoruz. Suzi Çelebi taş köprüsünden 
Suzi Çelebi Camii’nin önüne geliyoruz. Yoldan geçen orta yaşlı birine 
Bayraklı camiyi soruyoruz. Adam Türk ayrıca güzel Türkçe konuşuyor. Adam 
üşenmeden sizi götüreyim diyor. Caminin önüne kadar bize eşlik ederken bir 
de Caminin yapılışı ile ilgili bir hikâye anlatıyor. Camiyi yaptıran Rasim 
Paşa’nın helal haram takıntısı varmış. Bütün parasını Akdere’ye döküyor. 
Dibe çökenler temiz kaybolup gidenler haramdır diyor. Akdere’ye döktüğü 
paraların dipte kalanlarıyla camiyi yaptırıyor. İnşaat sırasında caminin taşları-
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nın yerine oturma-
dığını görüyor. 
Sorup soruşturuyor 
biri ona “camiden 
önce hamam yap-
man lazım. Çünkü 
işçiler içinde cena-
bet olanlar var. 
Onların temizlene-
rek caminin inşaa-
tında çalışması gere-
kir” diyor. Paşa 

camiden önce hamamı yaptırıyor. Sonra camiyi inşa ettiriyor. Caminin inşa-
atın bittiğinde paşa anahtarı kapıya soktuğunda “eğer helal para ile yapılmışsa 
açılsın, değilse açılmasın” diyor. Anahtarı kilide sokuyor kapı açılıyor. Böylece 
caminin temiz parayla yapıldığı sınanmış oluyor. Camiye Bayraklı cami den-
mesinin nedeni minareye bayrak çekilerek ezanın okunması… Adam cami 
hakkında bilgileri verdikten ve bizi caminin önüne kadar getirdikten sonra 
dönüp gidiyor. Bayraklı camiyi ziyaret ediyoruz. Cami kapalı. Bahçesine giri-
yoruz. Asıl ismi Rasim Paşa Cami. Caminin arka taraflarında kırılmış mezar 
taşları bulunuyor. Ayrıca burada vefat eden Müslümanların ölüm ilanları 
fotoğraflarıyla birlikte caminin panosuna asılıyor. Aynı vefat ilanlarını 
Saraybosna camiinde de görmüştüm. 6 Mayıs Pazar günü Arnavutluk’a hare-
ket ediyoruz. 

Arnavutluk / İşkodra

İşkodra’nın Üsküdar’a benzediğini söylüyorlar. Hatta daha ileri gidip Üsküdar 
sözcüğünün İşkodra’ya dönüştüğü üzerinde duruyorlar. Şahsen ben Üsküdar 
ile İşkodra arasında bir benzerlik bulamadım. İşkodra, Balkan Savaşları’nda 
en son teslim olan şehirmiş. Yugoslavya döneminde Enver Hoca ülkeyi 
yönetmiş. Arnavutluk Adriyatik denizine açılan bir ülke. Balkan ülkeleri 
içinde hızlı gelişen devlet. Arnavutluk’un bağımsızlığının temeli Prizren’de 
atılmış. 106 yıldır bağımsız bir ülke. SSCB döneminde uzun süre Enver Hoca 
tarafından yönetilen Arnavutluk, Stalin döneminde SSCB ile yakınlaşmış, 
Kuruşçev’in SSCB’nin başına geçmesiyle Çin ile yakınlaştır. Balkanlarda 
komünist rejim döneminde en çok iki isim popülerdi. Bunlardan biri 
Yugoslavya Cumhurbaşkanı Tito ile Arnavutluk Cumhurbaşkanı Enver Hoca.  

İşkodra gölü Balkanların en büyük gölü. İskender Bey Bulvarındaki bir otelde 
konaklıyoruz. Otele giderken yolumuz üzerindeki camileri ziyaret ediyoruz. 
İşkodra’da caddeler oldukça geniş ve yemyeşil parkları bulunuyor. Burada 
Arapların yaptırdığı camiler bulunuyor. Otelimizin hemen karşısında 
Arapların yaptırdığı büyükçe bir cami. Âleminde ay yıldız yok. Yemeğimizi 
İşkodra gölünün kenarında bir lokantada yiyoruz Lokanta oldukça yüksek bir 
tepede yer alıyor. Merdivenlerden çıkarak lokantaya giriyoruz. Lokantanın 
girişinde Roma atlı savaş arabası heykeli önünde arkadaşlar fotoğraf çekiyor. 
Lokantanın birçok noktasında farklı heykeller göze çarpıyor. Lokantaya 
gelirken yolda bir köprü üzerinden geçiyoruz. Göl geniş olduğundan uzunca 
bir köprüden geçiyoruz. Gölün etrafı açık. Evler veya binalarla kapatılmamış. 
Biz de olsa hemen gölün yakınına binalar dikerek manzarayı değiştirir, gölü 

Burada vefat eden Müslümanların 
ölüm ilanları fotoğraflarıyla birlikte 

caminin panosuna asılıyor. Aynı vefat 
ilanlarını Saraybosna camiinde de 

görmüştüm. 
6 Mayıs 2018 Prizren-Kosova
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boğarlar. Şehir yüksek bir dağın eteklerine kurulmuş. Lokantadan şehri 
kuşbakışı seyrediyoruz. İşkodra kalesi şehri kuşatan yüksek dağın tepesine 
yapılmış. Uzakta kalan kaleyi ancak fotoğraf makinemi zumlayarak 
görebiliyorum. Gölün etrafı yer yer sazlık. Göl yemyeşil bir halı gibi serilmiş. 
Lokantada müzikli yemek yiyoruz. Masalarda birkaç alile birlikte yemek 
yiyor. Bizim Türk olduğumuz öğrenince müzisyenler “Üsküdar’dan gelir iken 
aldı da bir yağmur” türküsünü çalıyorlar. Arnavut kadınları bakımlı ve güzel. 
Lokantada yalnızca örtülü yalnızca bir bayan gözüme çarpıyor. Arnavut 
kadınları zihnimde hep iri-yarı olarak yer edinmiş. Sebebi ise bir dönemin 
unutulmaz Yeşilçam oyuncusu Neriman Köksal. Bilindiği gibi Neriman 
Köksal Arnavut’tur ve onun için “Hükûmet gibi kadın” yakıştırması yapılır. 
Arnavutluk’ta dolaşırken hep “hükûmet gibi kadınlara” olacağını zannetmiştim, 
yanılmışım. Lokantada balık servis ediliyor. Balık pek sevmem daha doğrusu 
Güneydoğu mutfağının uzak olduğu bir yemek türü. Ama buranın balığı 
oldukça güzel. 

Osmanlının son kalesi olarak bilinen İşkodra’da Osmanlı döneminden kalma 
birçok cami, komünist rejim döneminde kapatılmış, kurşunlu Cami’de oldu-
ğu gibi kaderine terk edilmiş. Minaresi yıkılmış. Komünist rejim döneminde 
yıkılmamış cami kalmamış. Yeni yeni camiler yapılıyor İşkodra’ya. Cami, 
1773 yılında Buşatlı Mehmet Paşa yaptırmış. Asıl adı da Buşatlı Mehmet Paşa 
Camii. Caminin kubbesinin kurşun kaplı olmasından dolayı Kurşunlu Cami 
olarak şöhret bulmuş. Rozafa Kalesi ve Drin Nehri arasında yaptırılan 
Kurşunlu Cami, şehrin en eski camisi. Caminin bir diğer özelliği ise ayakta 
kalan tek Osmanlı dönemi camisi olması. 1985 yılında Enver Hoca ölmesi 
üzerine camide yeniden ezanlar okunmuştur. Komünizmin çökmesi üzerine 
ise 1991 yılında halk burada topluca namaz kılmış. Caminin böylesine mane-
vi bir anlamı var. Caminin tabanına su basmasının nedeni Boyana ve 
Drinnehrinden tarım arazilerini sulama kanalları açılması. Yağmurlar yağma-
sıyla birlikte caminin tabanındaki suyun daha da yükseldiği söyleniyor. 
Caminin avlusundaki mezar taşları Osmanlı döneminde kalma. Caminin 
kaderine terk edilmiş haline üzülüyoruz. Kurşunlu camiden sonra sokak ara-
larından geçerek Kara Drin Nehri kenarına geliyoruz. Nehir müthiş güzellik-
te. Kendi içinde deviniyor. Gölün kenarında oturup kahve içiyoruz. Çay 
bahçesinden kalktıktan sonra bu defa yolumuzun üzerinde Karadağ bulunu-
yor. 

Kurşunlu camiden sonra sokak 
aralarından geçerek Kara Drin Nehri 
kenarına geliyoruz. Nehir müthiş 
güzellikte. Kendi içinde deviniyor. 
Gölün kenarında oturup kahve 
içiyoruz. Masada Nazım Payam, M. 
Enes Kala, Bünyamin Yılmaz, 
Mehmet Kurtoğlu ve Mustafa Özçelik. 
7 Mayıs 2018 İşkodra-Arnavutluk
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Karadağ / Montenegro
Anne benim babam yok mu, nerde kaldı gelmedi

Gözlerimden akan yaşı o eliyle silmedi

Hep esirler geldi anne, benim babam gelmedi

Hep çocuklar güldü anne, benim yüzüm gülmedi

Seferberlik yaktı bizi, ağlatıyor cihanı

Sen ağlama yavrum ben ederim figanı

Milletime, devletime şehit verdim babanı

Milletime bayrağıma şehit verdim babanı

Karadağ’da talan var, beni derde salan var 

Çek bayraklar bayrağını gözü yolda kalan var

Balkan Türküsü

İşkodra’dan sonra Karadağ’a hareket ediyoruz. Karadağ yolu oldukça dar. Keçi 
yolu gibi, ancak tek bir araba geçebiliyor. Karşıdan bir araba geldiğinde 
bekleyip diğerinin geçmesini bekliyor. 21. Yüzyılda bir ülkeden başka bir 
ülkeye giden yolun tek geçişli olması oldukça tuhafıma gidiyor. Karadağ 
deyince aklıma Urfa’nın tek destanı Baba Cem’inin yazmış olduğu “Karadağ 
destanı” geliyor. Karadağ’ın bu daracık yollarını, dağlarını gördükten sonra, 
Urfa’dan kalkıp buraya savaşmaya gelen Baba Cem’i ve Urfa taburunu 
düşünüyorum. 1876’da Karadağ isyan etmiş, Osmanlı’da buna savaş açmış ve 
imparatorluğun dört bir yanından asker toplamış. Urfa’dan Kürt, Türk, Arap 
hatta Sudan ve Mısır’dan katılanlardan bir tabur oluşturuluyor. Askerler yaya 
olarak Birecik üzerinden Fırat’ı geçmiş, oradan Nizip ve daha sonra 
İskenderun limanına gelmiş, burada başka taburlarla buluşarak bir gemiyle 
önce Lazkiye’ye oradan da Girit’e varmışlar. Oradan da Karadağ’a doğru yola 
çıkıyorlar. Aç susuz ve zahmetli bir yolculuktan sonra Karadağ’a doğru yola 
çıkıyorlar. Karadağ’dan önce İskodra’ya geliyorlar. Baba Cem’i İşkodra’yı 
geziyor ve burayı beğendiğini söylüyor. Buranın güzel bedestenleri, dükkânları 
yanında güzel kadınları olduğunu yazıyor. “İşkodra’yı gezdim iyi beğendim, 
Halimce ben de çok diyar gezdim, Merdi mahbubunu iyice süzdüm, Abiyle 
havası bile yürüsün” diye yazar. Bu bölgeye çıktıktan sonra savaş çıkar. Burada 
Urfa taburunun kahramanlığını anlatan baba Cem’i, “Urfa taburu vardı 
yürüdü, Alaylar çalgılar selama durdu, Görenler bizi maşallah dedi, Ordugâh 
yerine tabur yürüsün.”

Şair sonuçta savaşa Türklerin kazandığını belirtir ama bu savaşın sonunda 93 
Harbi denilen Osmanlı Rus harbinin çıktığını ve Sırpların Ruslarla birlikte 
hareket ettiklerini yazar. Karadağ’a giderken, Urfa bir şairin 141 yıl önce hem 
de savaşmak için bu topraklara geldiğini düşündüm. Urfa’nın tek destanının 
Karadağ adıyla anılmasını hatırladım. En çok da şairimizin burada savaşmak 
için yola çıkarken Urfa’nın ruh mimarlarını yardıma çağırması dikkatimi 
çekti. Kendisi Alevi olduğu için ilk önce Hz. Ali’yi, Hz. İbrahim’i Kırklar, 
yediler ve horasan erenlerini, Harran’dametfun Hz. Ali evlatlarından İmam 
Bakır’ı, Hızır ve İlyas’ı yardıma çağırıyor. Baba Cem’i yüz kırk yıl önce aylar 
süren meşakkatli yolculuktan sonra buraya gelip savaşmış ve gazi olarak 
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Urfa’ya döndükten sonra “Karadağ Destanı’nı yazmış. Seferberlik ilan 
edildiğinde Sultan’ın askeri olarak Karadağ’a yürüdüklerini ve burayı vatan 
bildiklerini ise bir dize de şöyle dile getirmiş. 

Yeridi etraftan askeri Sultan
Evvel Karadağ’ı eyledik vatan

Gerçekten de Balkan topraklarında seyahat ederken, bu topraklarını bir 
zamanlar bizim olduğunu hiçbir zaman aklımdan çıkarmadım. Çünkü bu 
topraklarda her karşılaştığım insan iki insandan biri ya Türk, her girdiğim 
cami Osmanlı, her tarihi mekân kültür ve medeniyetimizden izler taşıyordu. 
Baba Cem’inin dediği gibi burası bizim vatanımızdı ve vatanımız olduğu için 
geçen yüzyılda askerlerimiz gelip burada savaşmış, şehit olmuştu. 
Mezarlıklarımız halen ayakta. Yalnızca mezarlıklarımız olduğu için biz burada 
seferi namaz dahi kılamayız. Camilerimi dimdik ayakta olduğu için bu toprak 
dar’ül harp olamaz. Ezanlar okunduğu müddetçe buralar Türk ve İslâm yurdu 
olarak kalacaktır. Karadağ’ın dağlık ve dar yollarından geçerken hep geçmişi 
düşündüm hep geçmişi hayal ettim…

Bosna-Hersek / Saraybosna

Sabah Saraybosna’ya giriyoruz. Rahman hoca tramvay hattından geçerken, 
“savaş sırasında buruya ölüm hattı” denilirdi. Şehir kuşatılmıştı. Keskin nişan-
cılar çoluk, çocuk, genç ihtiyar, kadın erkek demeden öldürüyorlardı. Bizim 
silahımız yoktu. Şehir abluka altındaydı. Günde üç yüzelli-beş yüz mermi 
düşüyormuş” diyor. O günleri yeniden yaşıyor sanki. Bosna7da II. Dünya 
Savaşından bu yana şehrin dört bir yanını dolaşıp hatim indiriyorlarmış. 
Savaş sırasında dahi bu devam etmiş. Gazi Hüsrev Bey her gün hatim indiri-
liyormuş. Bosna’da yalnızca iki yüz elli dört vakıf bulunuyormuş. 1920’ler 
Bosna’da kurulan para vakıfları varmış. Bir nevi vakıf şehir…

Komünist Yugoslavya döneminde burada üç şey yapılıyor. Birincisi bira fab-
rikası, ikincisi tren yolu, üçüncüsü cami ve medreseleri yıkmak. Tren yolu çok 
büyük bir maliyete mal oluyor. Buradan büyük kazançlar elde edeceğiz diye 
düşünüyorlar. Şehrin içinden geçerken gerek demir yolundan gerek mimari-
den eski bir komünist ülkesinden geçtiğinizi hemen anlıyorsunuz. 

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde program yapıyoruz. Bosna Yazarlar 
Birliği’nden yazar ve şairler konuşuyor. Programa yakın dostum Bekim 

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 
program yapıyoruz. Bosna Yazarlar 
Birliği’nden yazar ve şairler 
konuşuyor. Programa yakın dostum 
Bekim Muftaroviç geliyor.                
9 Mayıs 2018 Saraybosna-Bosna-
Hersek
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Muftaroviç geliyor. Kendisine Bosna’da olduğumu söylüyorum hemen geli-
yor. Geçem hafta geldiğimde daha uzun görüşmüş, birkaç günümüz birlikte 
geçmişti, beni Türkoloji Profesörü Kerime Filan hanımefendiyle tanıştırmıştı. 
Kerime hanım da bir hafta önce Urfa’ya seyahat etmiş. Ben Urfalıyım deyince 
müthiş heyecanlandı. Urfa’yı çok sevdiğini söyledi. Urfa’ya gitme macerasını 
sorduğumda, “ben uzun süre Türkiye’de bulundum ama Türkiye’nin doğusu-
na hiçbir zaman gitmedim. Hep İstanbul Ankara ekseninde dolaştım dur-
dum. Geçen hafta Türkiye’de bir boş vaktim oldu arkadaşlar Güneydoğu’ya 
gidiyoruz deyince ben de katıldım. Ama hiç beklediğim gibi değildi. Çok 
güzel bir şehriniz var” dedi. Saraybosnalı Molla Mustafa’nın Mecmuası” adlı 
kitabını imzalayıp bana verdi. Ben de kendisine “Ezelden Urfa” kitabımdan 
bahsettim. Okumak istediğini söyledi. Ben de haftaya gelirken getireceğim 
dedim. Bekim ile hasret giderip, yanımda getirdiğim kitaplarımı Kerima 
Hanıma teslim etmek üzere Bekim’e verdim. Bekim’in Türkiye’den misafirle-
ri olduğu için programdan erken ayrıldı. Programdan sonra hep birlikte Bilge 
Kral Aliya’nın kabrini ziyaret etmek oldu. Ruhuna Fatiha okuyup, Hüsrev 
Bey camisini ziyaret ettim. Arkadaşlardan ayrılarak Moriç hana geldim. Moriç 
han benim için Urfa’nın Gümrük hanı gibi. Burada oturup çay kahve içmek 
bana müthiş keyif veriyor. Sonra Türkiye’den gelenleri burada görebiliyorsun. 
Örneğin karşılaştığım biri “abi sen Mehmet Kurtoğlu değil misin?” dedi, “evet 
benim” dedim. “Abi ben senin Bosna Hersek kitabını okudum. Sizi tanıyo-
rum” dedi. Böylesine güzel karşılaşmalar olmuyor değil. Moriç handa oturur-
ken Türkiye’den sempozyum için gelmiş bir iki akademisyen arkadaşla da 
karşılaştık. Sonra Bosna’da Turizm seyahat acentesi olan selim beye mesaj 
attım. Çay kahve içip muhabbet ettik. 

Saraybosna’yı avucumun içi gibi biliyorum. Gezmediğim sokağı, çarşısı, kale-
si, camisi ve müzesi kalmadı. Bu yüzden tek bayıma Moriç handa oturup on 
günlük yolculuğun yorgunluğunu atmaya çalıştım. Moriç han bana göre, Batı 
dünyası içinde doğu egzotizmini yaşatan şehir. Savaştan çıkan her şehirde bir 
yandan ahlaki çöküntü diğer yandan dini yükseliş olur. Bu han Boşnakların 
dindarlaşan yüzünü gösteriyor. Örtülü genç ve güzel Boşnak kızları ve erkek-
leri buraya takılıyor. Boşnaklar sanki yeniden iman ediyor, iman tazeliyorlar. 
Buradaki Boşnak kızlarının hemen hemen hepsi tesettürlü. Hatta annelerin-
den daha çok kızları örtülüymüş gibi geldi bana. Boşnak kızları çok güzel! 
Güzellikleri masumiyetleri ve örtüleriyle bir ruhaniyet kazanıyor. Kartpostal 
gibiler. Renkli gözleri, parlak tenleri, zarafetleriyle dikkat çekiyorlar. Evliya 
Çelebi Boşnak kızları ile ilgili ne yazmıştır çok merak ediyorum. Çünkü 
Evliya seyahatnamesinde bu noktalara da oldukça dikkat eder…

Moriç handa çayımı yudumlarken, Tanpınar’ın Paris günleri aklıma geliyor. 
O da benim gibi elli kusur yaşında hayalinde büyüttüğü Paris’e gitmiş. Fakat 
Paris’i elli yaşında görmek onu mutlu etmemiş bilakis mutsuzluğuna neden 
olmuş olmalı ki, “geç kaldım” demiş. Ben de dördüncü kez geldiğim Bosna’yı 
yıllar önce görmeliydim diye geçirdim içimden. Batı geçen yüzyılda Doğu’da 
“büyüsü” aramış. Doğu ise bu yüzyılda Batıda “büyüyü” arıyor. İşler tersine 
dönmüş. Bana göre Bosna batılı olarak doğu büyüsü yaşatan bir şehir. 
İstanbul kadar Osmanlı, Urfa kadar dindar. Bosna savaş öncesinde Batının 
Kudüs’ü diye anılıyormuş doğru. Bugün de doğu ve batının sentezi gibi. 
Doğunun büyüsünü saklayan metafizik, Bosna’yı Başçarşı’dan hareketle yeni-
den inşa ediyor. Burada gördüklerim yeni atılmış bir tohum. Birkaç kuşak 
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sonra Bosna bambaşka bir şehir olacak. Bosna’nın Müslümanlığındaki bu 
incelik, safiyet ve inanç yalnızca Batı’yı değil, doğuyu da değiştirecektir. Tıpkı 
Aliya’nın doğu batı Arasında İslâm eserinde ortaya koyduğu fikirleri gibi yep-
yeni bir İslâm anlayışı doğuracaktır…

30 Nisan, 9 Mayıs tarihlerinde arasında gerçekleştirdiğimiz “Edirne’den 
Mostar’a Kültür Kervanı” 9 Mayıs’ta Saraybosna’da noktalanmış oldu. 
Karayoluyla geldiğimiz Saraybosna’dan hava yoluyla ayrılıyoruz. Böylece on 
günlük Balkan seyahatimiz yorucu ama güzel bir şekilde noktalanmış oluyor.

Hatime

Balkan seyahatim süresince dikkatimi zihnime kazınan ve beni duygulandıran 
coğrafik güzellik, coşkun nehirler ve tarihi köprüler. Balkanlar ülkeleri arasın-
da nehri ve köprüsü olmayan hiçbir şehir yoktur. Birkaç defa gittiğim Balkan 
ülkelerinde zihnimden silinmeyen üç şey; nehirler, köprüler, göller. Dünyanın 
hiçbir ülkesine Mostar’a yakıştığı kadar bir köprü yakışmamıştır. Bir köprü-
nün asaleti ve ihtişamı ancak bu denli güzel olabilir. Nerede bir taş köprü 
varsa orası bir Osmanlı köprüsüdür. Köprüler Balkan şehirlerinde öylesine 
önemli, öylesine önemlidir ki, şehirlerin içinden akan nehirleri süsleyen ger-
danlık gibidir. Yine bu köprüler öylesine önemlidir ki, şehrin kültür tarihine 
damga vurmuştur. Örneğin Drina Köprüsü Bosna-Hersek’e Nobel edebiyat 
ödülünü kazandırmıştır. Bir köprüden bir roman çıkarmak ancak balkan 
şehirlerine mahsus olabilir. Balkanlar’da her şehirde ırmak veya nehir vardır ve 
her şehir içinden akan nehirler dolayısıyla ikiye bölünür. Bir yakasında bir 
şehir öbür yakasında başka bir şehir. Buda ve peşte gibi… Yahut eski ve yeni 
diye ikiye ayrılır.  Dünyanın hiçbir ülkesinde Tuna kadar güzel, Vardar kadar 
coşkun, Drina kadar renkli hiçbir nehir olmamıştır. Ve dünyanın hiçbir ülke-
si Ohri gölü kadar güzel bir göle sahip olmamıştır. Bu öylesine bir göl ki, 
kendinden bir nehir yaratabiliyor. Ve bu öylesine bir göl ki, kenarında şairler 
her yıl toplanıp, akşamları şiir okuyorlar. Şehir şiir oluyor, roman oluyor, 
türkü, şarkı oluyor…Şahsen Balkan seyahatim süresince içinden geçtiğim 
şehirler bana, şiir okuyup, türkü söylediler. Bazısı acısını dile getirdi, bazısı 
hasretini…Ve ben geçen yüzyılın hayali içinde, rüyalara daldım, ağlayan 
gülen ve kaybolan şehirler gördüm. Gördüğüm bu şehirleri rüyadan uyanır 
uyanmaz kaleme aldım. Gerçek mi yoksa rüya mı halen cevap bulabilmiş 
değilim…



EDİRNE’DEN MOSTAR’A BALKAN SEFERİMİZ 

TÜRKİYE Yazarlar Birliği’nin düzenlemiş olduğu bu faaliyet, 30 Mayıs 2018 
- 9 Mayıs 2018 tarihleri arasında 7 Balkan ülkesini ve 20 kadar şehri kapsayan 
bir kültür gezisi olarak gerçekleştirildi. 

Bizler ikâmetimiz olan Ankara’dan 19 kişi olarak 29 Nisan sabah 10.00 uçağı 
ile İstanbul’a uçtuk… Başta İstanbul olmak üzere ülkenin diğer yerlerinden 
gelen kafilenin geri kalankısmı ile de Harbiye’de kalacağımız otelde bir araya 
geldik. Gezimiz, Türkiye Yazarlar Birliği’nin İstanbul Şubesi tarafından 
29/04/2018 günü akşam saat 19.00’da İstanbul Ali Emiri Kültür Merkezinde 
kültür, sanat, edebiyat alanında hizmetleri olan 40 kültür adamı onuruna 
düzenlenen Vefa Gecesine katılım ile başladı. Evlad-ı Fatihan diyarı Balkanlar’a 
düzenlenen bir vefa yolculuğunun, ilk adımının da bir vefa gecesi ile başlama-
sı seferimize ayrı bir mâna kattı.Otobüsümüz, 30 Nisan 2018 günü sabah saat 
08.30 civarında İstanbul’da kaldığımız otelden Edirne’ye hareket etti. Sefer 
heyecanını, katılanların her hallerinden okumak mümkündü. 

Benim açımdan bu gezi, birkaç bakımdan ehemmiyete haiz idi. 

Öncelikle Evlad-ı Fatihan diyarı 7 Balkan ülkesine düzenlenen, 40 kültür 
adamı ile birlikte olacağım bir seferin heyecanını yaşıyordum. Her birisi ayrı 
ayrı birikim ve mahfuzata sahip, 40 kültür adamı ile yolculuk bizatihi önem-
liydi. 

Yolculuğun başlangıcından itibaren, otobüsün içi birgezici mektep gibiydi. 
Hareket halinde, dururken, mola verirken, keşif gezileri düzenlerken, ibadet 
ederken, tarihimizi ve eserlerini temaşa ederken, her biri ayrı değere sahip 
kültür adamı, mektep mesabesinde olan yoldaşlarımız, zihnen ve fikren bir-
birlerini beslediler. Kervan yolcularının her biri ufuk ve vizyonları ile birbir-
lerine katkıda bulundular. Birbirlerini tekemmül ettirdiler… Gezinin fotoğ-
rafçısı, şoförü istisnasız. Gezinin müellifi D. Mehmet Doğan ise, fırsat düş-
tükçe anlattıkları ve ‘mutat otobüs vaazları’ ile geziye ayrı bir mektep havası 
verdi. Benim açımdan bu kültür kervanın yolcusu olmamın kıymeti, böylesi 
mümtaz bir kafilenin mensubu olmakla başlamıştı.

İkinci olarak gideceğimiz yerler içerisinde Batı Trakya’da vardı. 1995-1998 
yılları arasında üç yıl görev yaptığım ve gönül bağımızın yanında, dostlukla-
rımız, ahbaplıklarımız olan topraklara 20 yıl sonra tekrar ayak basacak olmak 
benim için başlıbaşına öneme sahipti.

Bir üçüncü husus da bu kafilenin sorumlusu olarak seyahate katılıyor olmam-
da idi. Yani ‘sefer emiri’ idim. Görevim ise; başlangıç yerindeki hareket nok-
tamızdan itibaren kafilenin tüm duraklarından, dinlenme ve mola mekânla-
rından; kâmilen, salimen, tam mevcutlu olarak hareketlerini sevk ve koordine 
etmek, kervanı nihai menziline ve oradan Türkiye’ye avdetine kadar, eksiksiz 
yerine ulaşmasına nezaret etmekti… 

Memiş Okuyucu
Yazar
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Bu halet-i ruhiye ile gezimizin sefer başlangıç noktası Edirne’ye yol almaya 
başladık. Öğleden sonra 15.00 sularında vasıl olduğumuz Edirne’de Mustafa 
Hatipler, Selimiye’nin hemen karşısında yemek ikram edilecek lokantanın 
girişinde, kafileyi davul zurna ile karşıladı… Seferimizin ilk durağı Edirne, 
kültür kervanını bağrına basarak karşılamıştı!

Balkanlara, Rumeli’ye ayrı bir ilgisi olan benim için 2004 yılında pek tesirle-
nerek okuduğum, 1922 sonrasındaki mübadelenin anlatıldığıİnsan Ziyanlığı 
kitabının yazarı ile karşılaşmak, görüşmek ayrı bir fasılı oluşturdu. Göç, 
muhaceret, mübadele hep acı ve trajedi demekti… Ayrılık, özlem, hasret ve 
hüzün demekti… O diyarları görmüş olan ben, bu acıları aileden yaşayan ve 
sonrasını da yazan Mustafa Hoca ile karşılaşmanın heyecanını, hissiyatını tarif 
edemem… Konuşabilmek için 10 dakika kendime gelmeyi beklediğimi bura-
da belirtmeliyim.

D. Mehmet Doğan Bey’in kısa bir yemek sonrası konuşmasından sonra 
lokantanın Selimiye manzaralı terasında çay eşliğinde sohbet edildi. Mustafa 
Hoca, Balkanları Edirne’yi ve Selimiye’yi anlatmaya başladı… Anlatış ama ne 
anlatış!.. Hoca anlatmıyor adeta tarihive olayları hem yaşıyor hem de yaşatı-
yordu… Hoca, Edirne tarihini bize yeni baştan takrir ediyor, olayları ve 
şahısları hayalhanemizde bir daha canlandırıyordu… Sonrasında Selimiye 
Camii ziyaret edildi. Namazlar eda edildi. Hoca tarafından namaz sonrasında, 
Selimiye ve yapılış sürecinin hikâyesi en ince detaylarına kadar anlatıldı.
Akabinde Eski Camii ziyareti… Akşam bir Edebiyat Faslı ve hemen sonrasın-
da, Mevlevî tekkesi olarak yapılıp, sonrasında camiye tahvil edilen Muradiye 
cami iziyaret edildi. Osmanlı Payitahtı ve Avrupa’ya açılan kapı olan Edirne, 
her köşesi, sokağı, bucağı ile buram buramtarih kokan bir şehir edasında idi. 
Gezi rehberimizin de izlediği Edirne ayağında bu şehir, tarihi ve hafızası, 
Kültür Kervanının zihin ve benliğine adeta ilmek ilmek işlenmiş oldu.

Edirne’den ayrılırken kulağımızda, dimağımızda ve damağımızda, Yahya 
Kemal’den mülhem ‘atalarımızın asırlar boyu şimale yolculuğunun aksi’ile, 
Selimiye yapılırken atalarımızın tarih ötesinden bıraktıkları üç çığlığın, 
Hatipler Hoca anlatımındaki sedası kalmıştı.

Kafilenin sorumlusu olarak seyahate 
katılıyorum, yani ‘sefer emiri’ idim. 
Otobüsümüz, 30 Nisan 2018 günü 
sabah saat 08.30 civarında 
İstanbul’da kaldığımız otelden 
Edirne’ye hareket etti.
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Bulgaristan

1 Mayıs sabahı Edirne’den Bulgaristan’a doğru yol almaya başladık ve saat 
11.00 sularında Kapıkule’ye ulaştık. İlk toplu fotoğraflar Kapıkule’de çekildi. 
Biraz sonra sınır geçildi ve Kırcaali Bölgesine ve şehrine ulaştık. Kırcaali’de ilk 
önce Gazi Kırcaali’nin kabri ziyaret edildi. Aynı bahçe içerisindeki Bölge 
müftüsü Beyhan Mehmet’i ziyaret ile devam etti günlük programımız… 
Akabinde bıraktığımız toprakların bize bakan yüzünü keşfede ede Kırcaali 
bölge ziyaretimiz sürdü. 

Kendi algıları ve değerleri üzerinden idol, model ve ‘hit’ler yaratan batı ege-
men bir çağda yaşıyoruz. İşte bu çağda Bulgaristan’da komünist dönemde, 
kimlik değerleri uğruna 28 yıl hapis yatan büyük bir mücadele adamı ve 
toplum önderi Nuri Adalı’nın mezarı ziyaret edildi. Her ferdini, gerektiğinde 
kahraman haline getirebilen milletimizin bir evladının mezarındaki sadelik 
adeta büyüklüğünün de işareti gibiydi… İsimsiz ve adanmış kahramanları ve 
diyarını gören heyetimizin bölgede gezip gördüğü yerlerden biri de ahşap ve 
hafif malzemeden bir yapı olan Yedi Kızlar Mescidi oldu. Kırcaali Haber 
gazetesi sahibi ve Ömer Lütfi Türk Kültür Derneği Başkanı Müzekki Ahmet 
Kırcaali’de bize gönüldaşlık ve yoldaşlık eden yaran-ı aziz olarak kültür kerva-
nında güzel bir iz bıraktı.

Geceyi Filibe’de geçirdikten sonra sabah şehri gezdik… Filibe’de Muradiye 
Cami, tarihi mevlevihane, şehri hâkim bir yerden gören Nöbettepe’den 
Filibe’yi seyir, bu şehirdeki gezimizin ana hatlarını teşkil etti. Tarihimizin 
yaşayan eserlerini bu şehirde görmek bize ayrı bir heyecan ve hafıza kattı. 
Şehrin ve bölgenin Türk simaları ile samimi görüşmeler yapılarak Bulgaristan 
programı tamamlandı.

Yunanistan – Batı Trakya 

2 Mayıs öğleden sonra Yunanistan gümrüğüne ulaştık. Sistemlerinin yeni 
pasaportlarımızı tanımadığını söyleyen gümrük görevlisinin engelini, konso-
losluk ile yaptığımız görüşmeler neticesi 1 saatlik bir beklemeden sonra aştık. 
Batı Trakya topraklarına 20 yıl aradan sonra yeniden ayak bastık. Akşamüzeri 
saat 5 sularında Gümülcine’ye ulaştık. Heyetimiz Abdülhamit yadigârı 
Gümülcine saat kulesi önünde bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Seçilmiş Müftü 
İbrahim Şerif ile çok sıcak ve samimi ortamda geçen bir görüşme yaptı ve 

Gümülcine Türk Gençler Birliğindeki 
Edebiyat faslına geçildi. Türkiye’nin 
Gümülcine Başkonsolosluğu’ndan 

Muavin Konsolos İbrahim Saklı, Türk 
Gençler Birliği Başkan Yardımcısı 

Nihat Binbaşı, BAKEŞ Başkanı ve 
sabık Rodop Milletvekili Ahmet 

Hacıosman, Gümülcine Seçilmiş 
Müftüsü İbrahim Şerif, Kozlukebir 
Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, 

Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet, DEB 
Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi 

Yeşim Hasan, Batı Trakya İmam-
Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları 

Derneği Başkanı Mehmet Emin 
Ahmet, Rodop İli SÖPA Derneği 

Saymanı İdris Hasan ve çok sayıda 
Gümülcineli yazar, şair ve dinleyici 

kitlesi şair-yazar buluşması 
programında hazır bulundular.         

2 Mayıs 2018 Gümülcine-Yunanistan



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN 40. YILINDA EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI 191

akabinde Gümülcine Türk Gençler Birliğindeki Edebiyat faslına geçildi. 
Burada eski dostlarla, hasret yüklü senelerin ayrılığını bir nebze dindirecek 
buluşma ve görüşmeler yapıldı. Öğrencilerim, eski dostlar, ahbaplar, komşu-
lar… Gümülcine yaranı, Kültür Kervanını bağrına bastı. Hepsi ile de sarmaş 
dolaş hasret giderdik. Hatıralar canlandı, hafızalar bir daha tazelendi.

Akşam Gümülcine’de Bihlimder’de Kültür Kervanına Gümülcine’nin meşhur 
kuzu çevirmesi ikram edildi. Ahmet Hacıosman ve Rıdvan Onbaşı’nında 
organizasyon ve ağırlama ekibinde bulunduğu, başkanlığını Mehmet Emin’in 
yaptığı Bihlimder’de organizasyonun güzelliği ve gençlerin diriliği ve motivas-
yonu heyetimizi mutlu etti. Serdar Camii ve haziresindeki bir odada yıllarca 
devam eden sohbetin bir ekol olduğu üzerine Rıdvan Onbaşı ile hasbihal 
edildi. Çok sıcak dostluklar ve kardeşlik köprülerinin kurulduğu yemek, saat 
10.00’da tamama erdirilerek Selanik’e hareket edildi. Selanik’teki otele vardı-
ğımızda, vakit gece yarısını geçmiş, saat 2 olmuştu. Ertesi sabah il merkezine 
30 km mesafedeki otelimizden şehre intikal ettik. Sabah konsolosluğu, 
Atatürk evini ve şehrin muhtelif yerlerindeki Osmanlı yadigârı, ayakta kalan 
bazı eserleri gezdik ve gördük. Hortacî Camii, Kızılkule bunlardan bazıları. 
Geçmişimizi ibret sözleri ile hatırlayarak, şehri savunan komutanın tek mermi 
atmadan teslim ettiği bu şehr-i Selanik’i bir daha hafızamızı yoklayarak gez-
dik. İçimizden geçen, ‘çocuklarımızı buralara getirip görgü ve ibret için gez-
dirmeli’ düşünceleri eşliğinde, gezimizi tamamlayıp Makedonya’ya hareket 
ettik. 

Makedonya

3 Mayıs öğleden sonra başlayan Makedonya gezimiz, Kültür Kervanını en çok 
heyecanlandıran duraklarımızdan biri oldu. Manastır, Resne, Ohri ve Ohri 
Gölü, Struga, Gostivar, Kalkandelen ve Üsküp… Her biri hatıraları, yaşattık-
ları, bizde bıraktıkları intibaları ile bizi tekrar hafızamıza ve hatıralarımıza 
yolculuk yaptıran şehirler oldular. 

Resne’de otobüsümüzü yolda durdurarak, yüreğindeki hasret ve özlem yüklü 
bir iştiyakla kervanımızı çaya davet eden genç şaire Emel Hamza Şerif ’in 
‘Türk gördüğümüz mü var’ sözleri ile kurduğu hasret köprüsü, adeta tüm 
seyahatin sembolü oldu!..

Akşam Gümülcine’de Bihlimder’de 
Kültür Kervanına Gümülcine’nin 
meşhur kuzu çevirmesi ikram edildi. 
Ahmet Hacıosman ve Rıdvan 
Onbaşı’nında organizasyon ve 
ağırlama ekibinde bulunduğu, 
başkanlığını Mehmet Emin’in yaptığı 
Bihlimder’de organizasyonun 
güzelliği ve gençlerin diriliği ve 
motivasyonu heyetimizi mutlu etti.   
2 Mayıs 2018 Gümülcine-Yunanistan
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O gece, Struga’dameşhur şiir şöleninin yapıldığı Drim Otelde kaldık. 4 Mayıs 
2018 sabahı kaldığımız Drim Otelden hareket edip, Balkanların en renkli 
camisi Kalkandelen Alaca Camii’nde, heyet olarak Cuma namazı kıldık. 
Harabati Baba Tekkesinde, önce tekke görevlisi Cumali’nin kırık Türkçesi ve 
sempatik kişiliği ile yaptığı tarihçe ve sunumu dinledik. Akabinde Bektaşî 
şeyhi Abdülmuttalip Dede’yi ziyaret ettik.

4 Mayıs günü Üsküp’te Mustafa Paşa Camii yakınlarında Yunus Emre 
Enstitüsü ile birlikte yapılan, yerel şair ve kültür adamlarının da katıldığı 
Edebiyat Faslı, 40 yıllık dostlukların canlandırıldığı bir forum şeklinde ger-
çekleştirildi. Gezimiz boyunca iki gece kaldığımız-Ohri ve Üsküp-iki ülkenin, 
ilki Makedonya oldu. Gostivar ve her tarafında Türkçe konuşulan Trabzon 
Spor meraklılarının yaşadığı Banisa Köyü ziyaretleri, Kültür Kervanına mana-
lı bir tarih yolculuğu yaşattı. O geceyi Yahya Kemal’i anarak ve eski şehri 
gezerek Üsküp’te geçirdik. Sabah dokuz sularında otelimizden ayrılıp 
Kosova’ya hareket ettik.

Kosova

5 Mayıs 2018 ve Kosova topraklarındayız. Murad Hüdavendigâr diyarı 
Kosova. Kosova dediysek kendimizi memleketimizde gibi hissettiğimiz bir 
yurda, Murad Hüdavendigâr’ın zafer davullarının vurulduğu kadim ata top-
rağına geldik. 

Kültür Kervanı, önce başkent Priştina yakınlarında yapısı yeniden ihya edilen, 
çevre düzenlemesi yapılan Murad Hüdâvendigâr türbesini ziyaret etti. Murad 
Hüdavendigâr, tüm balkanların fatihi olduğu gibi manevi muhafızı olarak ta 
bir ziyaretgâh olarak önemini halen korumakta. Maneviyatı, makamı ve mer-
kadi ile bölgeye gelenleri adeta emanetin asıl sahibi Murad Hüdavendigâr 
karşılamakta. 

Ve Prizren… Balkanlar’da bir şehir olarak kendimizi en aşina hissettiğimiz, 
bize en fazla ‘bizden’ gelen bir şehir. Gördükten sonra insanın bir daha gelesi 
gelen bir şehir Prizren. Kimliği, tarihi ve havası ile kendisini bir Türk ve İslâm 
şehri olarak bize/size sunmakta Prizren. Balkanlar’da halen Türk varlığının ve 
Türk kimliğinin yaşayan en önemli şehrini görmek insana ayrı bir hava kat-
makta. Prizren’i görmek demek, tüm Balkanları görmek desek yeridir. Her 
tarafından ezan sesleriyükselen bir şehir Prizren. Mamuşa’yı görmeden geç-
mek bir nakıse deyip, kısmetse gelecek sefere diyerek Prizren’den ayrıldık.

Arnavutluk

6 Mayıs 2018 günü öğleden sonra Arnavutluk’a giriş yaptık. Kosova’dan 
Arnavutluk’a sınır ve pasaport kontrolü yapılmadan, sadece kimliklere bakıl-
mak suretiyle geçildi. İkindi üzeri İşkodra şehrine ulaştık. Üsküdar’ın benzeri. 
İşkodra’nın bizim için anlamı büyük… Balkan Savaşları’nda, 1913 yılı 13 
Nisanına kadar müdaafanınsürdürüldüğü, sonra da alçakça bir suikast ile 
şehit edilen İşkodra Müdafi Hasan Rıza Paşa ile en son terkedilen, son toprak 
parçamız İşkodra. O nedenle ilk önce Hasan Rıza Paşa adına yapılan anıtzi-
yaret edilerek İşkodra ziyaretimiz başladı. Bu kahraman askeri hayır dualarla 
yad edip, Fatihalar yolladık. Bir gece kaldığımız şehirde akşam İşkodra Yunus 
Emre Enstitüsü’nde Edebiyat Faslı yerli edebiyat ve kültür adamları ile birlik-
te icra edildi. Bu programda ‘şehri görmek’ başlıklı bir sunum da biz yaptık.
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Karadağ

Karadağ. İngilizce ve İngiliz usulü söylenişi Montenegro. İlginç bir şekilde 
kendilerinin lisanın da olmayan bir dilde ülkelerinin ismini kullanan bir ülke. 
7 Mayıs 2018 günü sabahtan girdiğimiz ülkeyi boydan boya üç şehri Bar, 
Budva ve Kotor’u gezerek geçirdik. 13 bin kilometre kare yüzölçümü ve 700 
bin kadarlık nüfusu ile Balkanların en küçük ülkesi Karadağ. Yüzölçümü 
Manisa ilimiz kadar bir ülke. Karadağ, Fatih Sultan Mehmet zamanında 
Osmanlı topraklarına katılmış, 1878 Berlin Anlaşması’na kadarda 400 yıldan 
fazla Osmanlı’nın bir parçası olarak kalmış bir balkan ülkesi. Bu nedenle 
ülkenin her yerinde camii, kale, tekke başta olmak üzere birçok Osmanlı eseri 
görmek mümkün. Tarihin, tabiatın ve tabiliğin bir arada muhafaza edilebildi-
ği, yeryüzünde ender görülebilecek bir tabiat parçası… 

Karadağ sınırlarına girdiğiniz andan itibaren yeşilin, suyun, ırmağın, tabiatın, 
dağın ve denizin güzelliklerinin uyumlu ve aynı anda görülebildiği bir coğraf-
ya. Göz alabildiğince yeşil ve orman… Egzotik bir ülkede ortaçağa yolculuk 
yaptığınız hissine kapılıyorsunuz. Kotar ve Budva şehirlerini yerel rehberler 
eşliğinde gezdik… Bilhassa Kotor şehrini gezerken tarihi dar sokaklarında ki 
yürüyüşler, sanki ortaçağın kesif bir sükûneti havasında geçti… Bar şehrinin, 
dağ, deniz, orman ve yeşili birleştiren uyumu otantik bir tabiat köşesi olarak 
yaşama cazibesi sunmakta. Atalarımızın izi, kaleyi gezdik… Kale karşısındaki, 
eskiden bir nakşi tekkesi olan camide namaz kıldık. Karadağ, üzerine tembel-
lik fıkra ve sözleri anlatılan hatta 
tembelliğin olimpiyatları dahidüzen-
lenen bir ülke… “İnsan yorgun 
doğar, dinlenmek için yaşar” sözü 
ülkedeki insanları anlatan sözlerden 
sadece biri.

12 Ekim 1912’de başlayan ve 
Osmanlı’nın Balkanlar’dan tasfiyesi 
ile neticelenen Balkan Savaşlarının 
başlangıç fitilini ateşleyen, ilk savaş 
ilan eden bu minik ülkeden, zihni-
mizde bir hüzün yumağı arasında 
uyanan ibretle karışık duygular ile 
ayrıldık.

Üsküp Edebiyat Oturumu. Önde 
(soldan sağa): Ensar Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Süleyman Baki, 
Köprü Derneği Başkanı Zekeriya 
İbrahimi, Üsküplü şair İlhami Emin, 
Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. 
Şemsettin Şeker, D. Mehmet Doğan, 
M. Kazım Arıcan, İ.Ulvi Yavuz, Memiş 
Okuyucu, Fahri Tuna. Bir arka sırada 
görünenler: Maksut Yiğitbaş, H. 
Ömer Özden, M. Hanifi İspirli, Nazif 
Öztürk, Mehmet Sait Uluçay, 
Mehmet Sarmış.Daha sonraki sırada 
görünenler; M. Enes Kala,…, 
Rahman Ademi, İsmail Bozkurt. 
Yunus Emre Enstitüsü.
4 Mayıs 2018 Üsküp-Makedonya

Kotor şehrini gezerken tarihi dar 
sokaklarındaki yürüyüşler, sanki 
ortaçağın kesif bir sükûneti 
havasında geçti. 
7 Mayıs 2018 Kotor-Karadağ   



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN 40. YILINDA EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI194

Son Durak: Bosna

7 Mayıs’ı 8 Mayıs’a bağlayan gece yarısına doğru Karadağ sınırından Bosna 
Hersek’e giriş yaptık. Trebinya şehrinde geceyi geçirdik. Kültür Kervanını 
herhalde en heyecanlandıran duraklardan biri idi Bosna. Direnişin ve dirilişi-
nülkesi Bosna’ya bir kültür çıkarması yapıldı. Kervanın sabahki ilk durağı 
Buna Nehri’nin kaynağına yapılan Blagay Tekkesi ve Sarı Saltuk Türbesi oldu. 
Ziyaretler yapılıp, hafızalar yenilendi. Poçitel’de ‘Âdem’in Yerinde’ çay içmek, 
Anadolu’nun bir kasabasında içilen çay kadar ve daha fazlası ile keyif verdi.

Ve Mostar

Hilal şeklindeki sembol köprüsü ile Bosna Hersek’teki sembol şehir Mostar’a 
geldik. Şehre damgasını vuran ve kimliğini veren tarihî Mostar Köprüsü, bura-
daki tarihi varlığımızın nişanesi olarak bizleri karşıladı. Köprü etrafında bir 
eski şehir kurulmuş. Hayat, bütün canlılığı ile köprü ve çevresinde kurulu çarşı 
pazarda devam ediyor. Mostar Köprüsü, bu seyahat esnasında, Kültür 
Kervanının istisnasız görmeye, gezmeye en çok rağbet ettiği yapı oldu. İçerden 
ve dışardan, köprüye çok büyük bir ilgi var. Çevresindeki diğer tarihi yapıların 
ve camilerin emniyet kilidi gibi bir sembol olarak durmakta Mostar Köprüsü…

Gün batımına yakın Mostar’dan hareket edip, gece yarısından önce 
Saraybosna’ya varıyoruz. Son durak Saraybosna’da Aliya’nın manevi huzuruna 
varıldı… Destur alınarak şehri sefer edildi. Başçarşı, bir Kapalıçarşı sıcaklığı 
ve aşinalığı ile gezildi. Gazi Hüsrevbey Camiinde öğle namazı, ikindi ile cem 
yapılarak eda edildi. Medresesi görüldü. Şehrin sokakları bir Ankara, bir 
Yozgat, bir Edirne gibi Anadolu şehirlerinin yakınlığı ve aşinalığı ile seyran 
edildi. Osmanlı döneminde yapılan hatta, Konya Belediyesinin hediyesi çalı-
şan tramvayları görmek aşinalığı daha da artırdı. Şehri gezdikçe artan bir 
muhabbet ile sürura erildi.

Medeniyetimizin en belirgin özelliği temizlik. Bosna’nın genelinde ve bilhassa 
Saraybosna’da göze çarpan en önemli özellik işte bu temizlik. İnsanları bakım-
lı ve temiz… Şehir bakımlı ve ter temiz… Ruhlardan süzülüp gelen, neşve ve 
sükûneti içinize sindiren bir temizlik… Bakımlı, temiz bir şehir havası ve 
olgun insanlarının bakımlı, temiz halleriruhlara ayrı bir sükûnet vermekte.

Şair, ‘her nesnenin bir bitimi var ama’ diyor. Bizim de Kültür Kervanı ile on 
günlük Balkan turumuztamamlandı. O gün, 9 Mayıs 2018 günü tamamla-
nan gezimiz akabinde saat 18.30 civarında otobüsümüze binerek, Saraybosna 
Havaalanına hareket ettik.

9 Mayıs 2018 günü Akşam 21.00’de Saraybosna’dan kalkan uçağın, gece 23.30 
sularında İstanbul’ainmesiyle Balkan seferimiz tamam edildi. Bedenler yorgun 
ama zihinler yenilenmiş, gönüller tazelenmiş olarak Türkiye’ye dönüldü.

Sonuç ve Değerlendirme

Kültür Kervanı ile 7 ülkeye, Edirne’den Mostar’a yapılan Balkan seferi, veri-
len100 yıllık uzun aradan sonrabüyük hikâyenin kalanhatıralarını tamamla-
mak için yapılan bir keşif ve inşa gezisi oldu. Bu gezi, tarihimizi, kimliğimizi 
hasılı diğer yarımızı bıraktığımız topraklara bir hafıza tazelenmesi, yeniden 
bir değerler inşası, evlad-ı fatihan ile daha güçlü yeni köprüler kurulması 
bakımından ayrı bir kıymete sahip olmuştur.

Gazi Hüsrev Bey Camii’nde öğle 
namazı, ikindi ile cem yapılarak eda 

edildi. Medresesi görüldü.                  
9 Mayıs 2018 Saraybosna-Bosna-

Hersek
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Şevkini, aşkını, heyecanını, iştiyakını içinde barındıran; yıllar yılı fikir ve 
ideallerini taşıdıkları diyarlara diriliş muştusu taşıyan, manevi bağlarımızı 
ihya yüklü bir gezi oldu. Ruh ve düşünce dünyalarından sonra, bedenleri de 
buluşturan bir vuslat gezisi…

Kültür Kervanı, Balkanlar’daki kültür havzamız ile kurulan köprülere, bir 
kültür köprüsü daha ekledi. Türkiye Yazarlar Birliğinin düzenlediği bu kültür 
seferi, Anadolu’daki kökler ile Balkanlar’da kollar arasında, yeni köprüler 
kurdu, gönül ve kültür bağları oluşturdu. Kırcaali’de Beşir Derneği’nde veri-
len fasılda dinlediğimiz bir Urfa türküsü, Anadolu’ya doğru kurulan gönül 
köprülerimizi hislenerek hatırlattı bizlere. Prizren’deki tekke görevlisinin 
Türkiye’ye dönük sözleri ise, bölgenin manevi köklerinin nerelere dayandığını 
göstermiş oldu.

3. Balkan Savaşı da diyebileceğimiz Bosna Savaşı’ndan sonrası yaraların sarıl-
masında, Türkiye’nin oynadığı mühim rol, bu gezi ile tarafımızdan da yakın-
dan görülmüş oldu. Türkiye’nin çabaları ile bölgede savaş sırasında yıkılan, 
zarar gören bütün cami ve tarihi eserler onarılıp, tekrardan ayağa kaldırıl-
mış… Savaş yaraları olabildiğince sarılarak, gündelik normal hayata dönüşün 
yolları açılmış. 

Balkanları gezip gördükten sonra bende uyanan kanaat, Türkiye’nin batı ser-
haddi Bosna’dan başlamaktadır.Evet, şeksiz şüphesiz batı hududumuz 
Bosna’dır.

Kültür havzamızın bu kısmı yani Bosna, bizim açımızdan coğrafyamızın en 
batı hudut noktasıdır. Türkiye, Bosna’dan başlamaktadır. Bosna Hersek 
Yazarlar Birliği Başkanı’nın 9 Mayıs 2018 günü Saraybosna Yunus Emre 
Enstitüsü’ndeki proğram da sarfettiği “Ölümü göze alan gençlerimiz sayesin-
de, biz bugün bu topraklarda yaşayabilmekteyiz” sözü de bu sınır hattını 
bekleyen nöbet ve kültür erlerinin ödediği bedeli ve yaptıkları görevin önemi-
ni bizlere anlatmaktadır. Şimdi, kültürel inşa ve iş birliğini güçlendirmeye sıra 
gelmiş bulunmaktadır. Bu seyahat bu anlamda yeni keşif, inşa ve var olanı da 
ihya vazifesi gördü… Keşfedilen yeni iletişim ve dostluk yolları ile gönülden 
kültür köprüleri kuruldu. 

Kırcaali’yi, Gümülcine’yi gördük ruhumuzu dindirdik. Selanik’i gördük hüz-
nümüzü, melalimizi sinemize sindirdik. Üsküp’ü, Kalkandelen’i, Ohri’yi, 
Priştina’yı gördük hafızamızı güldürdük… Prizren’i gördük, gönlümüzü süru-
ra erdirdik… Mostar’ı, Saraybosna’yı gördük, hayallerimizin hakikatlere dön-
düğünütemaşa ile teselli bulduk…

Anadolu irfanının gönüllü elçileri olarak, bu topraklara hafıza ve değerleri-
mizle birlikte, umutlarımızı da taşıdık. Hasan Rıza Paşa’nın ruhaniyeti dola-
şan İşkodra’da, hüzün ve umudu birlikte yaşadık… Kosova’da Yıldırım 
Beyazıt Han’ı andık, sonra da Murad Hüdavendigâr’ın ruhaniyeti ile huzur-
landık... 

Balkanlar’ın tamamı 12 ülkeden oluşan bir bölge… Macaristan ve Romanya’yı 
çıkarırsak yüzölçümü Türkiye’nin üçte biri kadar bir alan… Gelirinin büyük 
kısmı turizme dayanan, alt yapısı 1970’ler ölçeğinde, sanayisi dışa bağımlı bir 
devletçikler topluluğu… 
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Bu bölge, aynı zamanda çok dinliliğin ve çok kültürlülüğün yeryüzünde belki 
de en kesif olarak bir arada bulunduğu ender bir coğrafya. Çok farklı kavim-
ler, farklı farklı insan toplulukları, farklı inanışlar ve farklı kültürlerin hepsi-
nin bir arada yaşadığıbir bölge. Balkanlar, bu yönü ile kültürel ve demografik 
bir zenginliği bağrında taşımakta! Gezdiğimiz hemen bütün bölge ülkelerinde 
ve şehirlerinde bu durumun izlerini görmek mümkün… Biz 7 ülkeyi ve 20 
kadar şehri gezdik, bu durumu yakından gördük! Ancak burada bir hassasiye-
ti de belirtmeliyiz. Gördüğümüz Balkan ülkelerinin çoğunda alenileşen şekil-
lerde ve semboller üzerinden, bir kimlik inşası çabası hemen göze çarpmak-
ta… Oysa bölgede huzur ve yaşam için: Ya mevcut hal! Ya Türkiye! Son 
ihtimali ağzımıza bile almak istemiyoruz! Saraybosna’da, önünden geçerken I. 
Dünya savaşı nedeni olan Macar prensin üzerinde vurulduğu tarihi köprü 
bize hatırlatıldı! Bölgede aynı gerilim iklimini besleyen ve alttan alta himaye 
edilen bir psikolojinin izleri, şu anda da görülebilmekte. Ancak bu ihtimal, 
bu üçüncü yol bölgedeki herkes için bir felaket demektir!

Türkiye, bölgedeki müslüman ve Türk unsurlar ise bir özgüven ve sükûnet ile 
kültürel, ticari ve insani varlıklarını sürdürmeye devam etmekteler.

Gezinin amacı görüşmek, buluşmak ve nihayetinde yakınlaşmaktı. Temeli 
kardeşliğe dayanan bu seyahatin, hasılası kaynaşma ve dayanışma oldu. 
Kültür Kervanı ile balkan topraklarına sefer yapan 40 kültür elçisi, bu anlam-
da önemli bir görevi yerine getirmiş olmanın huzur ve saadetiyle seferlerini 
tamamlayarak, yurda dönüş yaptılar.

Gözlemim odur ki, Balkanlarda şu an yaşananlar, yeniden dirilişimizi, yumu-
şak güç dediğimiz kültürel kollarla ve kültürel yollarla yeniden inşa dönemi-
mizi bize haber vermekte. Artan bu ilişkiler bölgeye olan insani ilgiyi de 
artırmış bulunmaktadır. Balkanların tümünde, nereye gitseniz, hangi köşe 
bucağa uğrasanız Türkçe konuşan birilerine rastlamanız mümkün. Bu çerçe-
vede insani ilişki ve kültürel etkileşimi, ticari vs. alanları da dahil ederek, 
ilişkiler ağınıbölgedeki diğer yerel unsurlarıda içine alacak şekilde genişlet-
mekte fayda var. Kültür Kervanı, bu dirilişin hayat damarlarının daha da 
güçlenmesine çok güçlü bir katkı yaparak döndü seferinden.

Seferimiz daim olsun…Bereketli olsun…



EVLAD-I FATİHAN DİYARINDA

“Ben evlad-ı fatihanım! Türk, Boşnak, Arnavut, Pomak, katledilen bir milyon 
insanım! Suçum mu? Suçum yok; yalnızca müslümanım.”

Yusuf Akçay/Balkanlarda Akan Zaman

Bir Balkan rüyası

RUMELİ yahut Balkanlar, biz Türkiye’de yaşayanlar için hiçbir zaman meç-
hul bir coğrafya olmadı. Bu diyar yaklaşık beş asır kaldığımız bir coğrafya idi. 
Hatta bir coğrafyadan daha öte bir yerdi. Orta Asya’dan Anadolu’ya gelip bu-
rada kök saldıktan sonra batıya yönelen atalarımızın ikinci vatanıydı. Burada 
inşa edilen bir medeniyetin, medeniyetimizin toprağı idi. Kalbimizin diğer 
yarısıydı. Acıları bizim acılarımız, sevinçleri bizim sevinçlerimizdi.

Nasıl olmasın ki, oradan göç edenlerle komşu olarak yaşadık. Onların adları 
muhacirdi. Bu kavramın içine sadece Türkler değil, Türklerin oraya gitmesin-
den sonra müslüman olan Arnavutlar, Boşnaklar, Pomaklar da giriyordu. 
Onların hepsi birden evlad-ı fatihandı. Balkanlardan zorunlu olarak göç 
etmişlerdi ama orada kalanlar da vardı. Bu yüzden bize ne kadar ulusal sınır-
lar içinde bir vatan tahayyülü dayatılsa bile bizim için vatanın maddeten 
kaybedilmiş ama mana olarak gönül coğrafyamızda yaşamaya devam eden bir 
parçasıydı oralar. Bundan dolayıdır ki onlarca yüzlerce kitap Balkanlardan söz 
ederdi bize. “Tahsin Paşa bir kurşun bile atmadan nasıl verdin Selanik’i” cüm-
lesi hiç aklıdan çıkmaz mesela. Zira buraları nasıl kaybettiğimiz özetler bu 
cümle. Sonra türküler, kahramanlık ve bozgun hikâyeleri bir arada idi. Biz 
Anadolu’da Sakarya derken onlar orada Tuna’dan ses duyarlardı. Zira ırmak-
larımız kardeşti, dağlarımız, ovalarımız, nehirlerimiz, camiler, minareler, 
sebiller, türbeler… Bunların hepsi bizdik. Yıkılan yıkılsa bile ayakta kalmayı 
başaranlar orada yaşayanlara Türkiye’ye dair bir kapı açarken biz de burada 
Tuna boylarındaki akıcı cetlerimizin nal seslerini duyardık.

Balkan rüyası görmemin daha özel sebepleri vardı. Selanik ve Bosna, anne 
tarafından atalarımın geldiği topraklardı. Hele de Saraybosna, “Muharrem 
Dayanç Hoca’nın ifadesiyle “Görmeden ölünmeyecek şehirlerdendi”.Hele 
Balkan coğrafyasındaki son trajik savaşın lideri Aliya İzzetbegoviç, Bosna’yı 
daha farklı ve fazla sevdirmişti bize. Batı’nın en uç noktasındaki bu Müslüman 
diyar bizim diyarımızdı. Şanlı bir direnişin önderiydi Aliya.

Bir yolculuk hikâyesi

İşte bir gün nasip olsa da Balkanlara gitsek niyazımızın kabul vakti gelmiş 
olmalı ki 30 Nisan 10 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
organize ettiği bir kervanla yola çıktık Edirne’den. Bulgaristan, Yunanistan, 
Makedonya, Kosova, Karadağ, Arnavutluk ve Bosna’da yaklaşık on beş şehri 
görme imkânımız oldu. Bu elbette turistik bir gezi değildi. Zira kervan yol-

Mustafa Özçelik
Şair-Yazar
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cuları yazar, şair, ilim adamı ve gazetecilerden oluşan bir heyetti ve hepsinin 
Balkanlar diye bir meselesi vardı. Daha doğrusu olmalıydı. Nitekim öyleydi 
de. Kervanın bütün yolcuları böyle bir hassasiyet içerisindeydi. Bu yüzden 
yitirdiğimiz bir coğrafyayı gezerken hem geçmişe yolculuklar yaptık hem 
bugüne ve geleceğe dair çıkarımlarda bulunduk.Anlatılacak çok şey var elbet-
te. Bırakın bir yazıyı birkaç kitap olacak malzeme oluştu zihnimde ve gön-
lümde. Fakat bu yazının belli bir sınırı vardı. Bu yüzden genel fotoğraflarla 
aktaracağım bu geziye dair izlenimleri.

Şehirler ve insanlar

Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum;

Her lâhza bir alev gibi hasretti duyduğum.

Kalbimde vardı “Byron”u bedbaht eden melâl

Gezdim o yaşta dağları, hulyâm içinde lâl...

Aldım Rakofça kırlarının hür havâsını,

Duydum, akıncı cedlerimin ihtirâsını,

Yahya Kemal Beyatlı/Açık Deniz/Kendi Gök Kubbemiz

Aslında önce insan sonra şehir demeli. Çünkü şehri kuran ona ruh ve mana 
veren insandır. Ancak şehir kurulduktan sonra insan geri plana çekiliyor ve 
şehir adeta bir insan kimliğiyle çıkıyor karşımıza. Bu yüzden insandan şehre 
gitmek lazımken bu defa şehirden insana gitmek gerekiyor. Eğer yola 
Edirne’den çıkmışsanız bu doğru bir karardır. Zira hem coğrafi konumu hem 
insan yapısı itibariyle Balkanların girizgâhıdır Edirne. Zaten eğer Şükrü 
Paşa’nın mukavemeti olmasaydı az kalsın o da öte yakada kalacaktı. Şükür ki 
öyle olmadı ve bugün bu serhat şehri Balkanlar’a açılan bir kapı olarak ay 
yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı bir yer oldu. Böylece Edirne’yi fetih rüyası 
gören ve sonunda burayı bizim toprağımız yapan I. Murad’ın ve Lala Şahin 
Paşa’nın bize bıraktığı emaneti korumuş olduk.

İşte bu kapıdan yani Edirne’den girip son durak Mostar’a kadar bizim için 
birer hayal şehir durumunda olan şehirler gördük. İlk durağımız Bulgaristan’da 
Kırcaali, Filibe oldu. Yunanistan’da ise Gümülcine’yi, bir teşehhüd miktarı 
Kavala ve Selanik’i gördük. Makodonya’da ise Ohri, Struga, Gostivar, Banisa, 
Kalkandelen ve Üsküp’le tanış olduk. Kalkandelen ve Üsküp daha önce de 

Mustafa Özçelik, Balkanlarda Yunus 
Emre ve Sarı Saltuk arasındaki 
münasebeti hakkında konuştu. 
Yunus Emre Enstitüsü Merkezi.

9 Mayıs 2018 Saraybosna-Bosna-
Hersek
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gördüğüm yerlerdi. Onları tekrar görmenin sevincini yaşadım. Kosova’da ise 
iki şehir gördük. Priştina ve güzeller güzeli Prizren. Onları da daha önce 
görmüştüm.İlkinde bir şiir şöleni için gelmiştik. İkincisinde ise Mehmed 
Âkif ’i yad etmiştik. Arnavutluk’ta ise sadece İşkodra’yı görebildik. Karadağ’ın 
şehirlerinden ise bir güzellik tablosu halindeki Budva ve Kotor’u gördük. Son 
durağımız Bosna’da ise konaklama için gittiğimiz Trebinya’dan sonra asıl 
görmek istediğimiz Mostar ve Saraybosna’yı ziyaret ettik. Böylece yıllardır 
kurduğum düş gerçekleşti ve anne annemin yurdunu görmek, toprağına ayak 
basmak, sebillerinden su içmek, camilerinde namaz kılmak, çarşılarında 
gezmek nasip oldu. Tabi Mostar’a varmadan uğradığımız Türk köyü Poçiteli’yi 
özellikle zikretmek lazım. Her şeyi ile “Burası bir Türk köyü” dedirten bir 
yerdi bu küçük yerleşim merkezi.

Gördüklerimizle ve göremediklerimizle bütün Balkan şehirleri bizim insanla-
rımızın yaşadığı, Türkçe’nin varlığını sürdürdüğü, camilerinden ezan sesleri-
nin duyulduğu yerler. Yani bizim yahut bir zamanlar bizim olan şehirler… 
Ama onlar o insan varlığı ve tarih hafızasıyla her ne kadar başka bir devletin 
siyasi sınırları içinde olsalar da ruh ve mana olarak bir Bursa’dan, 
Kastamonu’dan, Safranbolu’dan, Amasya’dan farklı değiller. Bu benzerlik hem 
fiziki olarak hem de şehrin ruhu anlamında. Biz de uğradığımız bütün bu 
şehirlerde bu ruhu görmeye çalıştık. O zaman gönül coğrafyamız o kadar 
genişledi ki içine insanlarıyla, dağları ile ırmakları ile, köprüleri ile bütün 
Balkanlar sığdı. Biz onlara onlar da bize kalplerini açtılar. Buraların dağları, 
zümrüt yeşili ormanları, coşkun akan nehirleri o kadar tanıdık geldi ki şöyle 
dedik. “Bizim ırmaklarımız, dağlarımız da kardeş.” Diğer yandan insanın 
kendi muhayyilesini, idealini, tasavvurunu yansıtmak ve kalıcı hale getirmek 
için inşa ettiği evler, camiler, medreseler, köprüler, sebiller ve bunların her biri 
bir medeniyetin şahitleri. Bunları görüp söyleşince Osmanlı’nın Balkanları 
fethinden kaybedişine kadar geçen 550 yıllık hikâyeyi bütün bu eserlere bakıp 
okuyup anlamak mümkün hale geldi.

Şehir, her şeyden önce insan demekti. Bu yüzden şehir geniş anlamda insanın 
eviydi. Balkanlar bu anlamda çok renkli bir coğrafya olarak çıktı karşımıza. 
Dini ve etnik yapı hayli çeşitli. Adeta bir mozaik oluşmuş. İşte bir şehri 
gezerken bir caminin biraz ilerisinde bir kilise görmek, ezan sesinin ardından 
çan sesini işitmek kısacası inanca kültüre dair farklılıklar hayatın her anında 
görülebilecek özelliklerdi. Balkanlardaki Osmanlı mucizesi ve böyle karışık 

Mostar’a varmadan uğradığımız Türk 
kasabası Poçiteli’yi özellikle 
zikretmek lazım. Her şeyi ile “Burası 
bir Türk kasabası” dedirten bir yerdi 
bu küçük yerleşim merkezi. 
Ayaktakiler (soldan sağa): Mehmet 
Sait Uluçay, Abdullah Harmancı, 
İsmail Bozkurt, A. Fatih Gökdağ, D. 
Mehmet Doğan, Fahri Tuna. 
Oturanlar, Cihat Zafer, Mustafa 
Özçelik, Mehmet Sarmış, Bünyamin 
Yılmaz Faruk Uysal. Önde oturanlar: 
M. Hanifi İspirli, H. Ömer Özden. 
Şişman İbrahim Paşa Camii avlusu.
8 Mayıs 2018 Poçitel-Bosna-Hersek
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bir coğrafyada 550 yıl kalabilmenin sırrını bir kez daha okumanın vaktiydi 
şimdi. Ortaya çıkan gerçek şuydu: Adalet, özgürlük, saygı ve hoşgörü. 
Bundan dolayı buradaki halklar, kavmiyetçilik ateşi yakılıncaya ve bu 
coğrafyayı bir yangın yerine çevrilinceye kadar barış içinde yaşamışlardı. 

Bunu bugün gözlemleyebildik mi? Bu soruya tümüyle evet demek zor görü-
nüyor. Tıpkı Ortadoğudaki gibi bir devletler yapılanması olmuş burada. Her 
an için karıştırılmaya müsait bir yapı. Sırplar Sırp imparatorluğunun, 
Makedonlar Makedon imparatorluğunun hayalini kurmakta. Bu yüzden 
Balkanlar her an patlayacak bir bombanın gerginliğini yaşıyor sanki. Diğer 
yandan zaman, bu coğrafyada insanları benzer hale getirmiş. Dini ve etnik 
farklılıklarının dışında yaşama biçimleri, alışkanlıkları yemek kültürleri o 
kadar iç içe geçmiş ki mesela Türk kahvesi içmekten bir Türk kadar bir 
Makedon da aynı keyfi alabilmekte. Köfte hepsinin milli yemeği. Bu müşte-
reklikler insanların karakteri üzerinde etkili olmalı ki eğer adil ve güçlü bir 
yönetim varsa barış içinde yaşamak mümkün hale gelebilmiş. Tabi buna coğ-
rafya da sebep oluyor. Bu yüzden sakin, azla yetinen, çok da dünyayı umur-
samayan bir halleri var. Haksız da sayılmazlar. Bunca acının yaşandığı bu 
coğrafyada bunlara katlanmak başka türlü olası değil ki.

Irmaklar ve köprüler şehri

Balkan şehirlerinin birçoğu için böyle denebilir. Bu özellik ta Edirne’den baş-
lar. Balkanlar’dan doğan Meriç, Arda ve Tunca ırmakları Edirne’de buluşur. 
Oradan Ege Ege Denizi’ne dökülür. Bunların üzerindeki köprüler Osmanlı 
kimliğini tamamlayan eserler olarak karşımıza çıkar. Mesela Üsküp’tesiniz, 
Şehrin ortasından geçen Vardar Nehri’nin iki yakasını birleştiren Taşköprü 
muhteşem güzelliğiyle sizi Osmanlı çağına götürür. Şar dağlarının eteklerine 
kurulmuş Prizren’de de bu köprünün kardeşi olan başka bir Taş köprü ile 
karşılaşırsınız. Onun altından da Ak nehir olarak da bilinen Bistrica nehri 
akar. Ya Mostar Köprüsü. 1566 yılında, Mimar Sinan’ın öğrencilerinden olan 
Mimar Hayreddin tarafından inşa edilen bu köprü ve Neretva Nehri. 
Saraybosna’da Miljacka nehri ve Latin köprüsü. Ohri ise bir göl şehridir lakin 
biraz ilerisindeki Struga yine bir ırmak ve köprüyle karşılar bizi. Ya deniz 
derseniz Budva’ya görmek lazım. Şehir Adriyatik denizine bakar. Örnekler 
çoğaltılabilir. 

Şükür planlanan yerlerdeki bütün ırmakları ve köprüleri görmek nasip oldu. 
Köprüler önemlidir bu bölgede de. Çoğu bir hikâyenin kahramanıdır. Mesela 
Drama köprüsü. “Drama Köprüsünü Bre Hasan gece mi geçtin/Ecel şerbetini 
bre Hasan ölmeden mi içtin” şeklinde başlayan hadiseyi ve onu anlatan 
türküyü hatırlatır. Latin köprüsü, Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip’in Avusturya 
tahtının varisi Franz Ferdinand’ı 1914’te bir suikast sonucu öldürdüğü ve 
bölgenin kaderinin değiştiği yer. Ama ben daha önce de iki defa gördüğüm 
Üsküp köprüsüne takıldım daha çok. Zira köprünün bir yanında Türkler 
diğer yanında Makedonlar çoğunlukta. Makedon milliyetçiliği köprüyü 
birleştirici unsur olmaktan çıkarmış. Mesela bu köprünün üzerinde bulunan 
mihrap yıkılmış. Gerçi Türkiye’nin gayretiyle sonradan yapılmış ama bu defa 
da Osmanlı’ya isyan eden Karpoş anısına bir plaket yerleştirilmiş. Köprüden 
şehir meydanına geçtiğinizde ise Üsküp 2014 projesiyle yapılan devasa 
heykeller ve kendi sembollerine göre kurulan meydanlarla bütün Osmanlı 
eserleri gölgelenmek istenmiş. İnsan Allah korusun demekten kendini 

Üsküp 2014 projesiyle yapılan 
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alamıyor. Bu kavmiyetçilik ve Osmanlı düşmanlığı Mostar gibi bu köprüyü 
de yıkabilir. Ama yıkılan bir köprü olmuyor işte. Yıkılan barış, huzur, 
kardeşlik oluyor.

Camiler ve türbeler şehri
Geldikti bir zaman Sarı Saltık’la Asya’ dan, 
Bir bir Diyâr-ı Rûm’a dağıldık Sakarya’dan.

Yahya Kemal Beyatlı

Köprü ve ırmaklardan sonra cami ve türbelere geçmek lazım. Aslında bunlara 
gördüğümüz han, hamam, kervansaray, sebil gibi diğer yapıları da eklemeliyiz 
fakat bir medeniyetin dini ve tasavvufi yanını en iyi şekilde yansıtmaları iti-
bariyle cami ve tekkelerden söz edilmeli. Hemen bütün Balkanlar bu anlamda 
çok zengin bir coğrafya. Bunlardan bir kısmını görme ve içlerinde namaz 
kılma imkânımız oldu. Mesela Prizren’deki Balkanların en gözde camilerin-
den biri olan Sinan Paşa Camii, Kalkandelen’de Makedonya’nın zarafet sem-
bolü sayılan Alaca cami, Kırcaali’deki yapılış hikâyesi ile de ilgi çeken Yedi 
Kızlar Camii… Bosna’daki Gazi Hüsrev Bey Camii, Manastır’daki İshak 
Çelebi Camii, Sultan Murad tarafından tahminen 1367 yılında yapılan ve 
Cuma Camii olarak da anılan Murad Hüdâvendigâr Camii görebildiğimiz 
camilerden sadece bir kaçıydı.

Türbelere gelince; balkanların İslâmlaşmasında asıl rolün tekkeler vasıtasıyla 
olduğunu biliyoruz. Bu anlamda Nakşibendîlik, Halvetilik, Rufailik, 
Mevlevîlik başta olmak üzere hemen bütün tarikatlar burada çok etkili olmuş-
lar. Sembol yapı ise Balagay tekkesi. Sembol isim ise Sarı Saltuk. Kimdir Sarı 
Saltuk? Tarihe dönüp baktığımızda kitaplar onun için şunları söyler. 
Anadolu’nun manevi fatihi Hünkâr Hacı Bektaş, Anadolu’ya geldikten sonra 
yetiştirdiği binlerce talebe ile Anadolu’yu Türkleştirdi ve Müslümanlaştırdı. 
Hedef daha sonra batı idi. Bu yüzden Hünkâr, Anadolu’da bu çalışmayı 
yaparken başta Sarı Saltuk olmak üzere birçok müridini Balkanlar’ı, 
Müslümanlaştırmaları için görevlendirmişti. Sarı Saltuk 1260’lı yıllarda 
Balkanlar’a giderek, İslâm’ı yaymaya başlamıştı. İşte bu fetihten dolayıdır ki 
Balkanlar’ı Müslümanlaştırıp Türkleştiren bu kişilere Evlad-ı Fatihan den-
mektedir.

Tekrar tekkeye dönelim. Blagay tekkesi Buna nehrinin doğduğu yerde inşa 
edilmiş. Burası Boşnakların Müslümanlaşmasını sağlayan yer olarak biliniyor. 
Bir Bektaşî tekkesi olarak kurulmuş ama zaman içinde el değiştirmiş. Halen 
de zaman meydan okuyarak hayatiyetini devam ettiriyor. Tekkenin sembol 
ismi güçlü, korkusuz, ama bir o kadar da bağışlayıcı ve hakkaniyetli bir kah-
raman olan Sarı Saltuk, bu özellikleriyle birçok coğrafyada halkın sevgilisi 
olmuş. Hatta sadece Müslümanlar için değil Hıristiyanlar için de önemli bir 
kahraman. Bu yüzden Blagay Tekkesini her dinden yüz binlerce kişi ziyaret 
ediyor. Ziyaret bize de nasip oldu. Ohri’de, Struga ve Prziren’de ise Halveti 
tekkelerini ziyaret ettik. Hatta Struga’daki tekkede yatsı namazını kılmak ve 
namaz sonrasında bir zikir merasimine tanıklık etmek de nasip oldu. Gönlüm 
hep bir Mevlevîhane görmek istediyse de bu gerçekleşmedi. Görebildiğimiz 
tek Mevlevîhane, Filibe’de bugün restaurant olarak kullanılan bir yapı oldu. 
Tabi Kalkandelen’deki Harabati tekkesini de unutmamak lazım. O da Blagay 
tekkesi gibi zengin bir hikâyenin kahramanı. Yalnız Makedonya’nın değil, 
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Balkanlar’daki İslâm mimarisinin en görkemli eserlerinden birini teşkil eden 
Harabati Baba Tekkesi, 22 bin metrekare üzerinde kurulmuş olup toplam 
dokuz yapıdan ibaret bir külliyeyi teşkil etmektedir. Bu yapılar şunlardır: 
Seyir köşkü, tavla, şadırvan, hambarlar, misafirhane, türbe (dervişhane), mes-
cid, Fatıma’nın evi ve İmam evi. Bugün de bu yapı ziyaretçilerini ağırlamakta 
ve geçmişe dair onlara çok şeyler söylemektedir.

Bir özel şehir: Saraybosna, bir özel isim: Aliya İzzetbegoviç
“Ve unutulmaz bir gerçek
Bosna Hersek Bosna Hersek”

Mehmet Kurtoğlu

Balkanlardan söz ederken pek çok şehirden ve isimden söz edilmeli ama yakın 
dönem itibariyle düşünecek olursak bu yer Mostar ve Saraybosna, isim ise 
Aliya İzzetbegoviç olmalı. Her iki şehir de meydanı sebili, camisi, medresesi 
ve dergahlarıyla tam bir Osmanlı şehri. Mehmet Kurtoğlu Bosna kitabında 
Saraybosna için “Avrupa’nın Kudus’ü” ifadesini kullanmış. Çok da doğru bir 
tanımlama. Cami ile kilise yahut sinegog, minare ile çan kulesi bir arada. 
Fakat Başçarşı’yı gören biri buraya hâkim olan ruhun Osmanlı ruhu olduğu-
nu görmekte gecikmeyecektir. Çünkü şehrin kalbi mevkiindeki koca bir 
külliye halindeki Gazi Hüsrev Bey camisi söze son noktayı koyuyor. Gazi 
Hüsrev Bey, bu şehre damgasını vuran bir isim. İdâresi altında bulunan 
Saraybosna’yı îmâr etmiş, şehirde pekçok cami, mescid, medrese, çarşı ve 
köprü yaptırmış. Kurşunlu Medrese diye de anılan Gazi Hüsrev Bey Medresesi 
yıllarca bir ilim ve kültür merkezi olarak hizmet vermiş. Bugün de bu misyo-
nunu büyük ölçüde devam ettirmektedir.

Son yüzyılda ise Bosna demek Aliya İzzetbegoviç demek. İşte onun da med-
fun bulunduğu şehitlik Başçarşı’nın çok yakının yer alıyor. Halkının komü-
nist dönemde ateizmle eriyip gitmesine entelektüel çalışmalarıyla, kitaplarıyla 
mani olan bu bilge ülkesi işgal edilince de bir yiğit komutan olarak onların 
önüne düşüp o şanlı hürriyet mücadelesini vermiş bir alp eren. Hürriyet için 
birlikte mücadele ettiği şehitlerle birlikte aynı kabristanda yatıyor şimdi. Zira 
“Beni şehitlerimin arasına gömün” diye vasiyet etmiş ve bu vasiyet yerine 
getirilmiş.Şimdi sade mezarıyla ölümünden sonra bile ziyaretçilerine bilgelik 
dersleri veriyor. Onu burada ziyaret diyebilirim ki hayatımda en çok istediğim 
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şeylerden biriydi ve şükür ki nasip oldu. Onunkiyle birlikte bütün şehitlerin 
ruhu şad olsun.

Edebiyat fasılları

Balkan seyahatimizin en anlamlı faaliyeti ise gittiğimiz şehirlerde Yunus Emre 
Enstitülerinde gerçekleştirdiğimiz edebiyat fasılları oldu. Edirne’de başlayan 
bu etkinlikler daha sonra Kırcaali’de, Filibe’de, Gümülcine’de gerçekleşti. En 
manidar olanlarından biri ise Üsküp’te, Yahya Kemal’in doğduğu şehir’de 
yapıldı. Buradaki konuşmacılardan biri olan Leyla Şerif ’in hemşehrisi Yahya 
Kemal’in Süleymaniye’de Bayram Sabahı şiirini okurken gözyaşlarına sahip 
olamaması aslında bu bölgenin tarihini de kaderini de anlamamız için olağa-
nüstü bir olay oldu. Bu gözyaşlarında çok şey saklıydı. Geçmişe, bugüne ve 
geleceğe dair her şey.

Üsküp’teki programı Prziren’deki Mehmed Âkif faslı takip etti. Son derece 
anlamlıydı burada Âkif ’i konuşmak. Zira Âkif ’in babası bu topraklardan 
İstanbul’a göç etmişti. Bu iki isim bizim Balkanları anlamada ve anlamlandır-
mada en önemli imkanımızdır. Yahya Kemal, Osmanlı medeniyetini Üsküp, 
Edirne, İstanbul ve Bursa üzerinden anlatır. Ataları itibariyle bir Kosova çocu-
ğu olan Mehmed Âkif ’te ise Balkan savaşının bütün detaylarını görmek 
mümkün hale gelir. Prizren denilince buradaki edebiyat faslına adını veren 
Suzi Çelebi’yi de hatırlamadan olmaz. Adını taşıyan 500 yıllık camisi ve kabri 
ile hala bu şehre anlam katan bu büyük şairin camisi ve kabrini de ziyaret 
ettik. Asıl adı Mehmet olan şair Suzi Çelebi, Gazavâtnâme’siyle ünlü. 
Mahlâsını Farsça “suzi” kelimesinden alan şairin takma adı “aşk ateşiyle 
yanan” anlamına geliyor. Dönemin ileri gelenlerinden olduğu bilinen Prizren 
doğumlu şair, Prizrenliler tarafından Sozi Baba veya Suzi Efendi adıyla da 
anılıyor. Suzi Çelebi’nin, Mihaloğlu Gazi Alibey’in akıncısı ve hususi kâtibi 
olduğu biliniyor. 

Son üç etkinliğin ilki İşkodra’da diğerleri ise Mostar ve Saraybosna’da yapıldı. 
Bu etkinliklerle alakalı iki hususa daha temas etmek lazım. İlki bu vesile ile 
etkinlik yapılan yerlerdeki şair ve yazarlarla tanışmamız diğeri ise Yunus Emre 
Enstitülerinin bu coğrafya’daki misyonudur. Ortaya çıkan gerçek şu ki bu 
coğrafyada yaşayan yazar ve şairlerle daha sıkı münasebetler kurmalıyız. Zira 
onca müşterek dünyamız olmasına rağmen birbirimizi yeterince tanımıyoruz. 
Enstitüler ise bazı eksikliklerini görmemize rağmen eğer daha birikimli ve ehil 
ellere teslim edilirse bu coğrafyada pek çok güzel işlere imza atacak potansiye-
li taşıyan kurumlar olarak göründü bize. Fakat yadırgadığım husus, Yunus 
Emre’nin kurum adı ile sınırlı bir tanıtıma konu olması. Oysa onun daha 
geniş boyutlu olarak tanıtılması hayli güzel sonuçlar doğurabilir.

Sabah vaazları 

Seyahatimizin büyük bir kısmı otobüste geçti desek yalan olmaz. Bu süreçte 
ise en faydalı olay, kervanımızın başı D. Mehmet Doğan abinin kendi adlan-
dırmasıyla yaptığı “sabah vaazları” oldu. Hangi şehre gidiyorsak bize oraya 
dair bilinmesi gereken kişi ve olaylar üzerine konuşmalar yaptı. Mesela daha 
yolculuğun ikinci gününde Kırcali’ye giderken bu ismin kim olduğuna dair 
ilk bilgileri ondan öğrendik. Yine Nuri Turgut Adalı’dan da onun anlatımıyla 
haberdar olduk. Filibe’ye giderken bahsettiği Filibeli Ahmet Hilmi, Kara 
Tahsin Paşa, Florinalı Nazım bu isimlerden sadece bir kaçıydı. Yine D. 

Üsküp’te, Leyla Şerif Emin 
hemşehrisi Yahya Kemal’in 
Süleymaniye’de Bayram Sabahı 
şiirini okurken gözyaşlarına sahip 
olamaması aslında bu bölgenin 
tarihini de kaderini de anlamamız için 
olağanüstü bir olay oldu. Bu 
gözyaşlarında çok şey saklıydı. 
Geçmişe, bugüne ve geleceğe dair 
her şey. 
4 Mayıs 2018 Üsküp-Makedonya
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Mehmet Doğan’ın edebiyat fasıllarının bazılarında yaptığı “Kaşgar’dan 
Balkanlar’a Türkçe” sunumu Orta Asya’dan Balkanlar’a Türkçe’nin tarihi 
serüveni hakkında bilgi veren oldukça ilginç ve faydalı bir sunumdu. Bu vesi-
leyle şunu da ekleyelim. Gözlemlediğim kadarıyla her birinin yetişmesinde 
gerek şahsı gerekse Yazarlar Birliği vesilesiyle pay sahibi oldu kırk yazarla 
Yazarlar Birliği’nin 40. Yılında en anlamlı faaliyetlerinden birini yapıyor 
olmanın sevincini yaşıyordu. Elbette haklı bir sevinçti bu. Dile kolay tam kırk 
yıl. Kırklara karışmadan, kırkların çilesini çekmeden böyle bir sonuca ulamak 
kolay olmasa gerektir.

Türkülerin ve ilahilerin dili

Yusuf Akçay, lirik bir tarzda kaleme aldığı Balkanlarda Akan Zaman kitabında 
“Bir Rumeli Türküsünde saklı hikâyem” şeklinde bir cümle kurar. Bu, hayli 
önemlidir. Zira türküler, 550 yıl hakimiyetimiz altında kalan bu coğrafyanın 
adeta sivil tarihidir. Her türlü tarihi olay, günlük hayat ve insan manzaraları, 
bozgun yılarlı hep bu türkülerde dile gelir. Bunlardan bir bölümünü yolculuk 
esnasında otobüste dinleme imkanı bulduk. “Çıktım anam şu Rumeli dağı-
na”, “Bahçelerde Al kiraz” ve daha niceleri. Osman Paşa, Kırcali ile Arda 
Arası, Arda Boylarına Ben kendim gittim gibi türküler ise ta oralardan 
Anadolu’ya ulaşan türkülerdi. 

Türküler kadar ilahiler de önemli bu coğrafya’da. Yunus Emremiz ilahileriyle 
ta buralara kadar gelmiş. Niyazi Mısrî ve Eşrefoğlu’da öyle. Hele Süleyman 
Çelebi’nin Mevlid’i bu coğrafyada en çok okunan bir eser. Denilebilir ki özel-
likle Balkan bozgunundan sonra buralarda dinimiz ve dilimiz bu eserle var 
olamaya devam etmiş. Kırcaali müftülüğündeki sohbette bu durumu daha iyi 
anlama imkanımız oldu. Tabi buradan şiire de geçilebilir. Hatırlanması geren 
ilk isim bu coğrafyanın bir çocuğu olarak Yahya Kemal olsa bile ömrü burada 
geçmiş Balkan şairleri de var. Suzi Çelebi’den söz etmiştik. Ona Usuli, 
Hayreti, Yahya Bey gibi kadim isimleri de eklemek mümkün. Ve bu gelenek 
çağdaş şairlerle bugün de devam ediyor. Kosova’da Zeynel Beksaç, İskender 
Muzbeg, Razgart’ta Muharrem Yumuk, Bosna’da Asima Sadıkoviç ve daha 
niceleri bulundukları ülkelerde Türkçe’nin ses bayrağını yükseltmeye devam 
ediyorlar. Bu yüzden Balkanları anlamak türküler kadar bu şairlerin eserlerini 
de okumaktan geçiyor.

Balkanlar anlatılmakla bitmez

Düşünün 550 yıl kalmışız bu coğrafya’da. Göçler sebebiyle Türk ve Müslüman 
nüfuz büyük ölçüde azalsa bile bu coğrafyada hala varız. Düşünün 1463 yılın-
da Fatih Sultan Mehmet tarafından Türk idaresine katılan Saraybosna’da 
1182 cami-mescit, 75 tekke, 76 medrese, 874 mektep, 2 darülkurra, 6 kütüp-
hane, 622 han, 8 kervansaray, 9 imaret, 45 hamam, 27 saray-konaktan söz 
edilmekte. Yine 1385 yılında Osmanlı idaresine giren Yunanistan’da 2336 
cami-mescit, 307 tekke, 182 medrese, 315 mektep, 7 darülkurra, 171 han, 10 
kervansaray, 65 imaret, 134 hamamın varlığı biliniyor. Bunlardan kaçta kaçı 
kaldı burası ayrı bir konu. Bir de bunlara yazılan eserleri ekleyelim. İşte bütün 
bunlar bu coğrafya’da Osmanlı’nın nasıl kök saldığını gösteriyor. Bu yüzden 
ne kadar yazarsak yazalım denizde bir damla olmaktan öte geçmeyecek. Bu 
yüzden sözün sonunu getirmek lazım. Balkanlar bizi 550 yıllık tarihi ile 
kucakladı. O ihtişamı büyük ölçüde görüp hissettik. Anadolu’ya Türkiye’ye 
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bir de oradan baktık. Bu bakış açısı bize Erzurum’u, Bursa’yı, İstanbul’u ne 
kadar düşünüyorsak İşkodra’yı, Filibe’yi, Prizren’i Mostar’ı da o kadar düşün-
memizi gerekli kılıyor.Dönüş için Saraybosna hava limanına geldiğimizde 
içimizde iyi ki geldik buna vesile olanlardan Allah tazı olsun cümlesinin 
yanında hüzün de vardı. Ama o da hayatın bir gerçekliği. Değil mi ki gelip 
gördük. Saraybosna’da Moriçe handa ve daha pek çok yerde Türk kahvesi 
içtik. Hatırımız da hukukumuz da daimidir artık. Saraybosna’nın simgesi ve 
güvercinlerin mekânı hâline gelmiş Başçarşı Sebili bulunuyor. İnanışa göre bu 
çeşmeden su içen mutlaka Bosna’ya geri dönermiş. İnşallah tekrar nasip olur. 
Son söz olarak şunu söyleyeyim. Yurt dışından Türkiye’ye dönerken duydu-
ğum hep sevinç olurdu. Bu defa hüzün oldu. Zira kalbimin bir yarısı orada 
kaldı. Balkanlarda, Rumeli’de, Evladı Fatihan diyarında. Şehirlerine, dağları-
na, ırmaklarına, camilerine, tekkelerine, çarşılarına selam olsun.

Filibe herşeye rağmen Osmanlı görünümünü sürdürüyor. 2 Mayıs 2018 Filibe- Bulgaristan



BALKANLAR VE KÜLTÜR ELÇİLİĞİ

AVRUPA kapılarını açtığımız, coğrafyamızın ve tarihimizin önemli geçitle-
rinden biridir Balkanlar. Ancak 1912’de yapılan Balkan savaşları sonrası yapı-
lan antlaşmalar gereği elimizden çıkmış ve oralarda kalan soydaşlarımızdan 
ayrı kalmışız. Şimdi biz oradaki kardeşlerimize onlar bize uzaktan hasretle 
bakıp durmaktayız. Bu nedenle Türkiye’de yaşayan tarih bilincine sahip her 
Türk, Balkan kelimesini duyunca içinde bir sızı ve gönül telinde bir titreme 
hisseder. Fırsat buldukça da bu hasreti gidermek için Balkanlar’a seyahat eder. 

Böyle bir hassasiyete sahip kurumlardan biri ve belki en başta geleni de 
Türkiye Yazarlar Birliği, onun değerli yöneticileri ve mensuplarıdır. Coğrafi 
manada ve harita üzerinde birbirinden ayrı gözüken ama aynı duygularla 
çarpan yürekleri ve hiçbir zaman ayrılmayan gönülleri bir kültür köprüsüyle 
birleştirmek için Türkiye Yazarlar Birliği, kuruluşunun 40. yılı münasebetiyle 
Balkanlara bir kültür ve sanat gezisi düzenledi. Kültür Bakanlığı’nın desteği 
ve Yunus Emre Enstitüsü’nün paydaşlığıyla tertiplenen “Edirne’den Mostar’a 
Kültür Kervanı” programına ben de davet edildim. Daveti aldığımda oldukça 
heyecanlandım. Çünkü bu benim ikinci Balkan seferim olacaktı. İlkini 2015 
yılının Eylül ayında bir tur dâhilinde gerçekleştirdiğimiz bu Balkan seyahati, 
tamamen turistikti. Ama bu ikincisi doyasıya bir kültür programı çerçevesin-
de olacaktı. Heyecanımın sebebi, ilkinde doyamadığım o güzel diyarı bir kez 
daha görebilme imkânına kavuşmamdan dolayıydı. İlk seyahatimizin 
Makedonyalı rehberi, bize gezdiğimiz Balkan ülkeleri hakkında epey bir bilgi 
vermiş ve ben de bu bilgileri defterime notlar olarak kaydetmiştim. Bu bir 
haftalık seyahatin tadı damağımda kalmıştı. Çünkü Balkanlar, adeta 
Türkiye’mizin Avrupa şubesi gibiydi. Her yerde Türkçe konuşanlara rastlamış 
ve sohbetler etmiştik.

Şair ve yazarlarla birlikte yapacağımız bu ikinci seyahatin daha etkili izler 
bırakmasını temin etmek için ilk seyahatte tuttuğum notlarımı gözden geçir-
dim. Balkanlarla ilgili yazılmış kitap ve yazılar okudum. Artık kendimi seya-
hate hazır hissediyordum. Nihayet beklenen gün geldi ve 29 Nisan 2018’de 
İstanbul’dan Edirne’ye doğru seyahatimiz başladı.

Seyahatimizin ilk durağı olan Edirne’de yemek yiyeceğimiz lokantanın önün-
de, bize Yunanistan sınırına kadar eşlik edecek olan ve bu süre zarfında sürek-
li bahsini ettiği Koşukavaklı Mustafa Hatipler’in tuttuğu zurnacı ve davulcu-
ların çaldıkları marşlarla karşılandık. Yemek sırasında da zurna ve davul, 
yanıbaşımızda çalmaya devam etti. Yemek sonrası Mehmet Doğan, Bekir 
Soysal, Hanefi İspirli ve ben, Erzurum’dan Edirne’ye giden Prof. Dr. Rıdvan 
Canım’a uğradık. Kervandakiler biz üniversitedeyken Selimiye Camii’ni ziya-
ret etmişler. Nasip değilmiş deyip ilk programın yapılacağı mekâna doğru 
giderken, Balkanlardan gelen Tunca, Arda ve Meriç nehirlerinin üzerine yapıl-
mış tarihi köprülerin üzerinden geçtik. Bu köprülerden birinin tam orta 

H. Ömer Özden
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi
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yerinde Hanefi İspirli’yle bir-
likte Rıdvan Hoca’nın aracın-
dan ve fotoğraf çekildik. 
Köprülerin üzerinden gün 
batımı seyredilebiliyor. 
Birçok kişi bu güzel manzara-
yı seyretmek için köprülerin 
üzerinde bulunuyor. Vaktimiz 
olmadığı için gurup anını 
bekleyemedik ve yürüyerek 
kültür programımızın yapıla-
cağı salona gittik. 
Şairlerimizin şiirlerinden, 
hikâye yazarlarımızın da öykülerinden örnekler okumalarıyla gerçekleştirilen 
etkinlikten sonra Edirne’yi bu kezgece vaktinde ve ışıklar altındaki görüntü-
süyle gezdik. Selimiye Camii’nin gece görüntüsü hepimizi adeta büyüledi.

Geceyi Edirne’de geçirdikten sonra öğleye doğru Kapıkule sınır kapısından 
geçerek yurtdışı ilk durağımız olan Bulgaristan’a geçiş yaptık. Artık 
Balkanlardaydık.Yol güzergâhı boyunca otobüsümüzün Meriç Nehri’yle yan-
yana ilerlediği yerler oldu. Daha sonra Arda nehri boyunca ilerlerken rehbe-
rimiz “Kırcalı’yla Arda arası / Saat sekiz sırası /Yusufum…/ Aman bre deryalar 
/ Kanlıca deryalar” ve arkasından da “Arda boylarında kırmızı erik / 
Halime’nin ardında on yedi belik / Ah annecim vah annecim yaktın ya beni 
/ Şu genç yaşta denizlere attın ya beni” türkülerini dinletti. Türkülerde dikka-
timi çeken önemli bir nokta nehir isimlerinin bulunuşuydu. Uzun bir seyahat 
sonrasında Kırcaali’ye ulaştık. 

Türkülerde adı geçen Arda nehri, Kırcaali’nin tam ortasından geçip Edirne’ye 
oradan da Ege Denizi’ne dökülüyor. Arda nehrinin üzerine yapılmış tarihi 
köprüden geçiyoruz. Kırcaali’den çıkarken çok katlı eski binalar dikkatimi 
çekti ve hemen Erzurum’da 1960’ların sonu ile 70’lerin başında yapılan on 
dört katlı o zamanki adıyla gökdelen aklıma geldi. Erzurum’da Ali Sırrı 
Kuşkay tarafından yapıldığı için Kuşkay apartmanı olarak tanınan bu bina ile 
Kırcaali’deki binaların mimari açıdan tıpa tıp aynı olduğunu müşahede ettim 
ve TYB Erzurum Şube başkanım Hanefi İspirli ile bu gözlemimi paylaştım. 
O da beni tasdik etti. 

Kırcaali’den sonra, önce Makas diye bilinen bir mesire alanında yine hemen 
alt tarafında bir çay akan lokantada dana rosto yemeği yedik. Yemek öncesi 
kocaman bir kâse içinde bildiğimiz salata geldi. Ama üzeri peynirle kaplı 
olduğu ve ben de peynir yemediğim için yenisini istedim, itiraz etmediler. 
Buralarda salata ana yemek gibi değerlendiriliyormuş ve normal bir yemek 
gibi yeniliyormuş. Biz de öyle yaptık. Bulgaristan’ın önemli sıra dağlarından 
biri olan Rodoplarda yetişen sığırların eti ile arıların yaptığı bal, çok değerli 
ve lezzetliymiş. Hatta Avrupa Birliği bu iki doğal ürüne ciddi destek veriyor-
muş. Gerçekten de yediğimiz dana eti oldukça lezzetliydi; buradan çıkardığım 
sonuç bu dağın otlarının besin değeri ve lezzeti, dağdan çıkan sulardan gel-
mektedir.

Yedikızlar Camii’ne gidip yedi kız kardeş tarafındanve tamamen ahşaptan 
yapılmış olduğunu görüp öğreniyoruz. Bölgeden ayrılırken Koşukavak 

Edirne’yi bu kez gece vaktinde ve 
ışıklar altındaki görüntüsüyle gezdik. 
Selimiye Camii’nin gece görüntüsü 
hepimizi adeta büyüledi. 
30 Nisan 2018 Edirne
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Camii’nin imamı otobüsümüze gelip teşekkür ettikten sonra “tekrar gelin, bir 
kereyle kalmayın. Allah Türkiye’mize güç versin, bize yardımlarını esirgeme-
den devam ettirsin!” diye dua ediyor.

Bulgaristan’daki programın ardından ertesi günü Yunanistan’a geçerken 
Bulgar-Yunan sınırında Yunanlı gümrük polislerinin yeni pasaportların çiple-
rinin okunamadığı gerekçesiyle yaklaşık bir saatlik bir oyalamasıyla karşılaş-
tık. Ancak gruptaki arkadaşlarımızın konsoloslukla yaptıkları telefon görüş-
melerinden sonra sözde problem halledildi ve Yunan topraklarına geçildi. 

Vakit kaybetmeksizin Gümülcine’ye gidiyoruz. Programın yapılacağı salona 
doğru giderken bir grup genç bize “Türk müsünüz?” diye soruyorlar. Evet 
deyince aramızda sıcak bir sohbet gerçekleşiyor. Oradaki edebiyat-sanat prog-
ramını icra ediyoruz. Bu icranın ardından Gümülcineli ses ve saz sanatçıları 
birbirinden güzel Rumeli türküleri ve özellikle de Urfa yöremize ait türküler 
icra ediyorlar ve buradaki programımızı tamamlamış oluyoruz ve hiç vakit 
kaybetmeden yola çıkıp geç saatlerde Selânik’e ulaşıyoruz. 

Sabah her zamanki gibi 08:30’da otelimizden ayrılıp Selânik içerisinde pano-
ramik bir araba gezintisi yaptıktan sonra ana caddedeki Aristoteles meydanın-
da gezinti yapmak üzere otobüsten iniyoruz. İlk dikkatimi çeken şey, çöp 
konteynırlarının kapaklarının elle değil, ayakla çalışan bir mekanizmayla açı-
lıp kapanması oldu. Eliniz değmeden çöp kutusunun kapağı açılıyor ve çöpü-
nüzü attıktan sonra ayağınızı çekince yavaşça kapanıyor. Selanik sahili, 
İzmir’imizin aynısı desem mübalağa etmiş sayılmam. Tıpkı Kordonboyu gibi 
uzun bir gezinti alanı var. Nasıl ki İzmir’de Saat Kulesi varsa, Selanik’te de 
sahilin sonunda Osmanlı yapımı Beyaz Kule var. Bu kulenin asıl adı Kızıl 
Kule imiş ama sonradan beyazlaşmış. Atatürk Evi’ni ziyaret edip müze haline 
getirilmiş olan odaları tek tek gezdik. Mustafa Kemal Atatürk’e ait eşya ve 
fotoğrafları gördük. Selanik’ten ve dolayısıyla Yunanistan’dan ayrılmak üzere 
sınıra doğru giderken II. Abdülhamit’in yaptırdığı dört lüleli muhteşem çeş-
meye uğradık, ancak çeşmenin bânisini gösteren en küçük bir ifade bile bıra-
kılmamış. Aynı çevrede Roma döneminden kalma alt kısmı mermer üst kısmı 
tuğla ile örülü bir kapı kalıntısı ile sağlam kalmış bir Osmanlı Camisi ile bir 
de hamamı bulunuyor. Yine o civarda restorasyon halindeki minaresi yıkılmış 
Hamza Bey Camii’nin de yanından geçtik.

Kırcaali’den sonra, önce Makas diye 
bilinen bir mesire alanında yine 

hemen alt tarafında bir çay akan 
lokantada yemek yedik. 

1 Mayıs 2018 Kırcaali-Bulgaristan
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Makedonya’da ilk uğrak yerimiz Ohri. Bulgaristan ve Yunanistan’a ilk kez 
gittiğim için buralar hakkında fazla bir bilgim yoktu, ama gezeceğimiz diğer 
ülkelere ikinci kez gidiyordum. Ohri’nin en önemli özellikleri, çok büyük bir 
göle sahip olması, bu gölden çıkarılan incilerinin bulunması ve incilerin alın-
dığı balıkların pullarından yapılan gösterişli ama sahte incilerin satılması. 
Tabii ki gerçek inciler çok pahalı olduğu için imitasyon ürünler revaçta. 
Ohri’de kısa bir gezinti yapıyoruz, kimi arkadaşlarımız inci mağazalarını 
değerlendiriyorlar. Benim ilk Balkan seyahatimde Ohri Gölü’nde bir tekne 
gezisi yapmıştık. Göl’ün en güzel yerine Tito, şimdilerde otel olarak kullanı-
lan bir dinlenme yeri yaptırmış. Ohri’yi Ohri yapan da zaten bu devasa göl. 
Kaleye çıkan yol üzerinde bulunan dar sokaklardaki evlerden her birinin 
turizme yönelik olarak işletme haline getirildiğini görmüştük. Burada dikka-
timi çeken en önemli işletme, eski usulle kâğıt üretilen küçük bir atölye 
olmuştu. Ohri’nin göl ile kale arasındaki tepeler fevkalade estetik bir hazla 
tanzim edilmiş evlerle bezeli, evlerin bahçelerini ıhlamur ağaçları süslüyor. 
Dolayısıyla mevsiminde etraf ıhlamur kokusuyla şenleniyor.

Ohri’de fazla durmayıp akşam vakti ayrılarak Struga’ya geçtik. Struga da Ohri 
Gölü’nün kenarında bulunan bir yerleşim yeri ve gölün bitip de nehre dönü-
şerek Adriyatik Denizi’ne ulaşmak üzere yola çıktığı yer, tam da kaldığımız 
otelin birkaç metre ilerisinde. İlk seyahatimizde öğrendiğimiz kadarıyla Ohri 
Gölü’nde yaşayan bir yılan balığı türü, Struga’dakibunoktadan yola çıkıp önce 
Adriyatik Denizi’ne, oradan da okyanus yoluyla Meksika’ya gidip yumurtala-
rını bırakmakta, yavru yılan balıkları da aynı yolla tekrar Ohri Gölü’ne dönüp 
burada yaşamaktadırlar. Bu gölde bir de çok lezzetli bir alabalık türü yaşıyor. 
Göl, tamamen dağlardan çıkan sularla oluşmuş doğal bir tabiat harikası. 
Gölün altından Siyah Drim Nehri de çıkıyor. Siyah denilmesinin sebebi, altta 
bulunan siyah kobaltın renginin yansımasıyla aldığı siyaha çalan renkmiş.

Struga, ünlü Şiir Akşamları ile tanınan bir şehir. Bu festivalin ilk başlatıldığı 
Drim Otel’de kalıyoruz. Yemek sonrası şehirde bulunan Halveti Tekkesi’ne 
gidiyoruz. O gün Perşembe olduğu için Halvetilerin zikir günüymüş. Onlar 
zikir yaparken biz de seyrediyoruz. Cami’inin imamı aynı zamanda şeyhlik de 
yapıyormuş. Zikiri o yönetiyor. Çocukları da zikir halkasına alıp kendisi de 
çocuklarla birlikte zikrediyor. Çocukların Müslüman kimliklerini korumala-
rında oldukça önemli bir kıymet verme olarak değerlendiriyoruz. Zikir son-
rasında genişçe bir salonda çay içip sohbet ediyoruz. O kadar candan davra-
nıyorlar ki hepimiz bundan etkileniyoruz.

Ertesi sabah Üsküp’e gitmek üzere yola çıkıyoruz ama yolumuz üzerindeki 
Kırçova’dan geçip Banisa köyünde Genç Kalemler Derneği’ne uğruyor ve 
buraya çok miktarda Türk Bayrağı ve her gittiğimiz yerde verilen hediye 
kitaplardan ve D. Mehmet Doğan’ın Büyük Türkçe Sözlük isimli eserinden 
bırakılıyor. Gotsivar’dan geçip Kalkandelen’e ulaşıyoruz. Sağımızda, Yahya 
Kemal’e Bursa’nın Uludağ’ını çağrıştıran Şar Dağları uzanıyor. Kalkandelen’e 
geldiğimizde Cuma namazı vakti de girmiş bulunuyor. Kalkandelen’e ilk 
seyahatimizde gitmiş ve buradaki Alaca Camii’ni gezmiştik. Caminin iç ve dış 
süslemelerindeki tasvirler muhteşem. Namazı caminin bahçesinde kıldıktan 
sonra HarâbâtîTekkesi’ne gittik. İlk seyahatimizdeki gibi bizi yine kendisini 
bu tekkenin korumasına adamış bulunan ve 1990’lı yıllardaki savaşta asker 
olan, bu tekkeyi arkadaşlarıyla birlikte Sırplarla çarpışarak alan Cumali isimli 

Selanik’ten sınıra doğru giderken II. 
Abdülhamid’in yaptırdığı dört lüleli 
muhteşem çeşmeye uğradık, ancak 
çeşmenin banisini gösteren en küçük 
bir ifade bile bırakılmamış. 
3 Mayıs 2018 Selanik-Yunanistan 
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iri kıyım koruma görevlisi kar-
şılayıp her zamanki gibi bu 
savaşta tekkeyi nasıl ele geçir-
diklerini, burada Osmanlının 
temsilcisi olduğunu Rumeli 
şivesiyle, övünerek anlattı. 
Cumali dediğim kişi, oldukça 
ilginç bir kişilik. Tamamen 
gönüllü yaptığı bu işten hoş-
landığı ve bu işi severek yaptığı 
her halinden ve özellikle de 

gözlerinden okunuyor. Bu tekke, çiftlik gibi bir yer. Bana Cüneyt Arkın’ın 
oynadığı Malkoçoğlu filmlerindeki çiftlikleri hatırlatıyor. Her iki ziyaretimde 
de bu duyguyu hissettiğimi itiraf etmeliyim. Çiftliğin iç kısmında Bektaşî 
Dedesi olduğunu iddia eden Abdülmuttalip isimli uzun boylu ve uzun sakal-
lı şahıs da üç yıl önce anlattıklarını aynen tekrarlıyor. 

Tekke’den ayrıldıktan sonra Yahya Kemal’in doğduğu yer olan Üsküp’e doğru 
yol alıyor ve ulaşıyoruz. Üsküp’te dikkat çeken en önemli ayrıntı, Vardar 
Nehri’nin şehri ikiye bölmesi. Bu iki kesimden eski Üsküp Müslümanların, 
yeni Üsküp ise Hıristiyanların yoğun olduğu yerler. Yeni Üsküp diye nitele-
nen kesimde devasa heykeller yükseliyor. Makedonya krallığının en kudretli 
kralı olan Büyük İskender’ in, babası Philip’in heykelleri, İskender’in doğu-
mundan krallığına kadarki büyüme evrelerinin anlatıldığı, annesinin meme-
sinden süt emmesinden delikanlılığa kadar geçen çocukluk sürecinin tasvir 
edildiği heykeller, suyla bir araya getirilerek adeta Makedonya ve Üsküp’ün 
geçmişinin olduğu gibi geleceğinin de su ve İskender’e bağlı olduğunu anlat-
mak ister gibi bir his uyandırıyor insanda. 

Üsküp’ün en önemli simgelerinden biri de Rahibe Teresa. Bu heykellerin az 
ilerisinde Rahibe Teresa’nın anlatıldığı bir rölyef var. 

Vardar Nehri üzerinde Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan tarihi köp-
rüye alternatif köprüler yapılmış ama bu tarihi köprünün yerini tutmadığını 
Üsküplülerin de anladığını düşünmeden geçemiyorum.

Eski Üsküp’ün çarşısında biraz gezindikten sonra programın yapılacağı salona 
geçiyoruz. TYB’nin hazırladığı 40 yıllık mazinin anlatıldığı fotoğraf sergisini 
gezdik. Programın ikinci bölümünde TYB’nin kuruluş öyküsünün sinevizyo-
nunu seyrettikten sonra TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’ın “Kaşgar’dan 
Balkanlara Türkçe” konulu konuşmasını slaytlar eşliğinde dinledik. Daha 
sonra Üsküplü ve Türk şairlerin şiirlerinden örnekler okundu. Nihayet prog-
ramın son bölümü olan Yahya Kemal konulu panel yapıldı. D. Mehmet 
Doğan, Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, Üsküp’ten bir yazar hanım ve benden 
(H. Ömer Özden) oluşan konuşmacılar, çeşitli yönleriyle Yahya Kemal’i 
anlatmaya çalıştılar.

Bilindiği gibi Yahya Kemal, 1884 yılında Üsküp’te doğmuştur. İsa Bey 
Camii’nde okunan ezan ve annesinin okuduğu ezan sesleriyle, uşakları 
Hüseyin’in anlattığı Battal Gazi Destanı ve evde okunan Muhammediye’yi 
dinleyerek zihnini doldurmuş ve bu sesler Fransa’da din dışı cereyanların etki-
si altında kaldığı zamanlarda adeta bir can simidi gibi imdadına yetişerek onu 

Genç Kalemler Derneği’ne uğruyor 
ve buraya çok miktarda Türk 

Bayrağı ve her gittiğimiz yerde 
verilen hediye kitaplardan ve D. 

Mehmet Doğan’ın Büyük Türkçe 
Sözlük isimli eserinden bırakılıyor. 

4 Mayıs 2018 Banisa-Makedonya
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dinsizlik batağına düşmekten korumuştur. İlk eğitimini Üsküp’te aldıktan 
sonra liseyi okumak için İstanbul’a gelmişse de burada fazla kalmayıp 
Fransa’ya kaçmış ve Paris’te okuduğu ama hiçbirinden mezun olmadığı okul-
larda Fransızca ve Türk Tarihi öğrenmiş, İstanbul’dan Paris’e giden meşhur 
şairlerin eserlerinden ilham alarak şiir sanatını geliştirmiş ve 1903’de ayrıldığı 
İstanbul’a 1912’de şöhretli bir şair olarak dönmüştür. Ancak Paris’e giderken 
kaçtığı Türklük bilincini Paris’te yakalayarak yurda dönmüştür. Darü’l-
Fünûn’da hocalık yapmış, Milli Mücadele’de İstanbul’da kalıp yazıları ve şiir-
leriyle Milli Hareketi candan desteklemiş, Cumhuriyet’in ilanından sonra 
milletvekilliği ve elçilik vazifelerinde bulunmuş ve 1958 yılında vefat etmiştir. 
Şiirleri ve yazılar, ancak ölümünden sonra kitaplaştırılabilmiştir. 

Yahya Kemal, “Üsküp ki Şar Dağı’nda devamıydı Bursa’nın” mısrasıyla Üsküp 
ile Bursa arasında ilgi kuran bir şairimizdir. O, Rakofça kırlarında aldığı hür-
riyet havasını şiirlerine yansıtmış ve Türk milletinin istiklal mücadelesini 
başından sonuna kadar fiilen desteklemiştir. 

Geceyi Üsküp’te geçirdikten sonra ertesi sabah Kosova’ya doğru yola çıkıp 
sınırı geçiyoruz ve Kosova savaşlarının yapıldığı ovadan geçiyoruz. İlk olarak 
Birinci Sultan Murad’ın türbesini ziyaret ediyoruz. Musa Kâzım Arıcan ve 
Rahman Ademi tarafından okunan Yasin suresine ben de İhlas, Muavvizeteyn 
ve Fatiha sureleriyle destek veriyorum. Duayı da yine Rahman Ademi yapıyor. 
Müzeyi de gezdikten sonra türbeden ayrılıyoruz. Ancak dışarıda bekleyen bir 
arabadaki iki sakallı gencin, grubumuzdan Muhammet Kala ile konuştukları-
nı görünce merak edip ne konuştuklarını sorduk. Meğer bunlar Vahhabi 
imişler ve türbeyi ziyaret edenlere türbe ziyareti yapmamalarını söylüyorlar-
mış. Buna oldukça öfkelendim ve keşke bunu aşağıdayken söyleseydin de 
onları bir güzel dövseydik şeklinde bir de espri yaptım. Anlaşılan o ki 
Balkanlar’da dini ayrılıkçılık oluşturmak için çabalayanlar ortaya çıkmış.

Buradan Kosova’nın başkenti Priştine’ye geçtik. Burada ABD’nin Avrupa’daki 
en büyük askeri üssü bulunuyormuş. Bill Clinton caddesi, Bill Clinton hey-
keli ve yüksek bir binanın görünen yüzüne yine Clinton’ın büyükçe bir port-
resi yapılmış. Bunun nedeni de Kosova’nın bağımsızlığı hususundaki katkıla-
rından dolayı Clinton’a teşekkür etmekmiş.

Prizren şehrine geldik. Bu şehrin ortasından da büyük bir nehir geçiyor. 
Nehrin üzerinde Osmanlı’dan kalan köprüler var. Pnizren kalesi oldukça 
büyük ve geniş bir alanı kaplayan muhteşem bir yapı. Oraya tırmanmak cesa-
ret istiyor. Kalenin bedenlerinde akan nehrin şehir tarafındaki konak, 1913’de 
Arnavutluğun bağımsızlığının kararlaştırıldığı bir bina. Prizren’in merkezinde 
Sinan Paşa Camii var. Camiye çok sayıda merdivenle çıkıldığı için avlusundan 
caddeleri seyredilebiliyor. Prizren’de bulunduğumuz gün 6 Mayıs yani 
Hıdırellez günü. Türkiye’de Hıdırellez, dileklerin kabul edildiği gün ve gece 
olarak kabul edilir ve gençler, gece tuzlu bir kurabiye yiyerek uykuya yatarlar. 
Eğer erkekse ve rüyasında kendisine su veren bir genç kız görürse onunla, 
uykudaki genç, kız ise ve ona da bir delikanlı su verirse onunla evleneceğine 
inanılır. Bizim Prizren’de gördüğümüz ise daha ilginçti. Sinan Paşa Camii’nin 
avlusundan baktığımızda muazzam bir kalabalık görünüyordu. Aşağı inip de 
bu kalabalığa karışınca bir olağanüstülük olduğunu fark ettik. Bütün insanlar 
çok titiz giyinmiş ve bakımlı vaziyetteydiler. Meğer o gün Hıdırellez dolayı-
sıyla herkes dışarda imiş ve özellikle gençler hayatlarını birleştirecekleri eşleri-
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ni bulma yarışındaymışlar. Yürürken bir grup genç kızın arkasından yine bir 
grup delikanlının gittiklerinin farkına vardık. Tam o sırada delikanlılardan 
biri ilerleyip kızlardan birine bir gül verdi ve birlikte yürümeye başladılar. 
Anlaşılan o ki bu iki genç, birbirlerini seçmiş ve tanışmak üzere gruptan ayrıl-
mışlardı. Bugüne orada Fiesta Günü deniliyormuş. 

Prizren meydanında bir çeşme var. Bu çeşmeden su içerken ne dilek tutarsa-
nız, o dileğinizin mutlaka olacağına dair bir inanç varmış. Biz de suyumuzu 
içip dileklerimizi tuttuk. O sırada ekipteki en genç Burak’la bir de röportaj 
gerçekleştirdik ve bu röportajda Türkiye’deki ve özellikle de Erzurum’daki 
Hıdırellez geleneğini anlattım. İnsanı fazla rahatsız etmeyecek derecede yağan 
yağmurla birlikte eski Osmanlı evlerinin bulunduğu sokaklarda yürüdük, 
tekrar Osmanlı Köprüsü üzerinden geçip nehri seyrettik. Programın icra edi-
leceği Yunus Emre Enstitüsü’nün bulunduğu binaya doğru giderken şehrin 
ortasından geçen Ak Nehir üzerindeki yeni yapılmış köprülerden birinin 
demirlerine tutturularak kilitlenmiş olan kilitler dikkatimizi çekiyor. Her 
kilidin üzerinde bir kız bir de erkek ismi var ve hepsi de kilitli vaziyette. Bir 
önceki seyahatimde öğrendiğim için bunun ne demek olduğunu biliyorum ve 
yanımdaki bir iki arkadaşa bunların gençlerin evlilik ahdi olduğunu ifade 
ediyorum. Yolumuz üzerindeki Halvetî Tekkesi’ni de gezdikten sonra salona 
geçip İstiklal Marşı şairimiz Mehmed Âkif konulu mini panelimizi gerçekleş-
tiriyoruz. Fakîrin yönettiği panelde Prof. Dr. Caner Arabacı ve Şair-Yazar 
Mustafa Özçelik Mehmed Âkif ’i çeşitli yönleriyle anlatıyorlar. Ardından da 
Prizrenli şairler ve TYB’li şairlerimizin şiir şölenine geçiliyor. Prizrenli şairler, 
Türklüğe özlemlerini anlattıkları şiirlerini Boşnakça ve Türkçe olarak seslen-
diriyorlar. Hepimizi duygulandıran anlar olarak hafızamızdaki yerini alıyor 
bu anlar. 

Prizrenli musiki sanatkârları icra ettikleri birbirinden güzel Prizren türküleriy-
le adeta “biz hâlâ sizinleyiz, sizdeniz, sizden ayrı hiçbir yanımız yok” diyorlar. 
Katıksız bir Türkiye Türkçesi ile konuşan tüm sanatçıların şiirleri, musiki 
şöleni ve özellikle de yaşlı bir Arnavut şairin okuduğu Çanakkale şiiri birço-
ğumuzu hüzünlendirdi hatta gözlerimizi yaşarttı. Bu şair, şiirini ağlayarak icra 
ederken son mısrada “Biz Çanakkale’yiz, Çanakkale de biz” deyince salon 
adeta yıkılırcasına alkışa boğuldu. Bu programa Prizren konsolosumuz olan 
Hanımefendi’de katıldı. 

Ak Nehir üzerindeki yeni yapılmış 
köprülerden birinin demirlerine 

tutturularak kilitlenmiş olan kilitler 
dikkatimizi çekiyor. Her kilidin 

üzerinde bir kız bir de erkek ismi var 
ve hepsi de kilitli vaziyette. Bir önceki 

seyahatimde öğrendiğim için bunun 
ne demek olduğunu biliyorum ve 

yanımdaki bir iki arkadaşa bunların 
gençlerin evlilik ahdi olduğunu ifade 

ediyorum. 
5 Mayıs 2018 Prizren-Kosova
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Sabah yola biraz geç çıkacak olmanın rahatlığıyla Hanefi İspirli kardeşimle 
birlikte Bayraklı Camii’ni görmek üzere otelden ayrıldık. Yolumuz üzerindeki 
mağazaların vitrinlerindeki Bindallı elbiselerin modern tasarımları dikkatimi-
zi çekti. Neredeyse tüm mağazalarda gelinlikten abiyeye tüm kıyafetler 
Bindallı idi. 

Artık Prizren’den ayrılıyoruz ve 
tepeler üzerindeki eski Osmanlı 
evlerini seyrederek yeni durağımız 
olan Arnavutluk-İşkodra’ya doğru 
ilerliyoruz. Her sabah yola çıktığı-
mızda TYB Şeref Başkanı D. 
Mehmet Doğan’ın kendi ifadesiy-
le “Sabah Vaazı”nı dinliyoruz. 
Gideceğimiz bölgeyle ilgili bilme-
diğimiz pek çok bilgiyi öğrendiği-
miz bu ‘vaaz’lardan çok istifade 
ettiğimizi söylemeden geçemeye-
ceğim. Sözgelimi o günkü konuşmasında Kastamonulu Hasan Rıza Paşa’nın 
İşkodra savunması hakkında konuşuyor ve ardından sonu çok hüzünlü olan 
bu savunma hakkında bir vakitler yazmış olduğu bir yazısını da okuyor. Bu 
ve bunun gibi nice bilgiler aldığımız Mehmet Doğan başkanımıza hassaten 
teşekkür etmeyi bir borç addediyorum. Aynı gün Faruk Uysal’ın isteği doğ-
rultusunda ben de Mehmet Bey’den sonra otobüste Yahya Kemal üzerine 
birkaç kelam eyledim. 

Programlarda okunan şiirler, hikâyeler ve söyleşiler oldukça güzel ve etkileyici 
olmakla birlikte otobüste okunanlar ve söyleşilerin ayrı bir tadı oluyordu. 
İlahi okuyanlar, türkü söyleyenler de bu güzelliğe ayrı bir güzellik katıyordu. 
Özellikle Hanefi İspirli’nin okuduğu şiirler, okuma tekniği açısından herkes-
ten tam not alıyordu. Göl kenarına paralel ilerleyen yol bizi sınır kapısına 
iletiyor ve Kosova’dan Arnavutluğa geçiyoruz. 

Bir müddet sonra İşkodra’ya girerken Beyaz Drim Nehri, Bunaya Nehri ve 
muhteşem İşkodra Kalesi ile tanışıyoruz. Yemeğimizi yediğimiz lokantaya 
Bunaya Nehri üzerine kurulmuş uzun bir köprüden geçerek ulaşıyoruz. 
Lokantanın yüksek konumundan istifade ederek Bunaya Nehri’ni, içindeki 
adaları ve bir yarımada gibi duran İşkodra’nın en hâkim tepesi üzerine yapılan 
kalesinin görünüşünü doyasıya seyrediyoruz. Bunaya Nehri, sadece bizim 
gördüğümüz alanda, üzerinde birkaç tane ada bulunduracak kadar geniş bir 
nehir. 

İşkodra’da ilk işimiz, yolumuz üzerindeki Hasan Paşa anıtını görüp Fatiha’mızı 
okumak oluyor. Hemen arkasından yine yağan yağmur altında programımızı 
gerçekleştireceğimiz Yunus Emre Enstitüsü’ne geçiyoruz. İki ülkenin şairlerini 
zevkle dinlerken sunucumuz Cihat Zafer, her zamanki gibi muhteşem sunu-
muyla, Verzana Nikshiqi deşiirlerin tercümesini mükemmel şekilde yaparak 
programa ayrı bir güzellik kattılar.

Ertesi sabah İşkodra’dan ayrılıp Karadağ’a doğru yol alırken önce 1430 tarih-
li minaresi lale motifleriyle süslü bir cami ve ardından da otobüsümüzün 
daracık bir sokakta ilerlemesiyle Kurşunlu Camii’ne ulaşıyoruz. Enver Hoca 
zamanında ayakta kalabilen nadir camiler arasında yer alan bu iki camiyi de 

Yolumuz üzerindeki mağazaların 
vitrinlerindeki Bindallı elbiselerin 
modern tasarımları dikkatimizi çekti. 
Neredeyse tüm mağazalarda 
gelinlikten abiyeye tüm kıyafetler 
Bindallı idi. 
6 Mayıs 2018 Prizren-Kosova
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ziyaret ettikten sonra Karadağ’a giriş yapıyoruz. Bir önceki seyahatimizde 
farklı bir yoldan gittiğimiz Karadağ’da bu kez iki aracın yanyana geçemediği 
ve karşıdan gelen araç için genişlik aradıkları, sık sık durarak birbirlerine yol 
verdikleri çok dar ve sanki de stablize diyebileceğimiz bir yolda oldukça yavaş 
bir şekilde ilerliyoruz.

Bu daracık yol biraz sonra aşırı virajlı bir şekil alıyor ve nihayet uzaktan Bar 
şehri gözüküyor. Şehrin adı Bar olunca D. Mehmet Doğan Ağabeyi, Hanefi 
Başkan’a “bize biraz bar ve Erzurum anlatmaya ne dersin?” deyince Hanefi 
Bey de hem güzel bir şiir okudu hem de bar ve Erzurum hakkında konuştu. 
O sırada Bar’a da girmiş olduk. Bar Kalesi’ne yakın bir yerde otobüsten inip 
kaleye çıktık ve oradan şehri seyrettik, fotoğraflar çekildik ve kalenin tam 
karşısındaki iki uzun servi ağacının arasından minaresi gözlenebilen, ön kıs-
mında bir tekke ve çeşmesi bulunan camiye geçtik.

Bar’dan sonra Adriyatik Denizi kıyısına paralel olan yolu takip ederek 
Avrupalı ve Amerikalı zenginlerin tatillerini geçirmek için gelip kaldıkları 
adanın yol güzergâhındaki seyir terasında durup burayı seyrediyoruz. Bu 
minik adada çatılarıkırmızı kiremitlerle kaplı birçok ev ya da otel var ve hep-
sinin mimarisi de birbirine benziyor; kira veya otel ücretlerinin çok pahalı 
olduğu bu adanın seyrine doyum olmuyor.

Burada Karadağ’ın bir başka turistik kenti olan Budva’ya geçiyoruz. Burada 
otobüsümüzle kısa bir şehir turu attıktan sonra eski Budva olarak bilinen ve 
dar sokaklarıyla bilinen, mimari bakımdan harika görünen ve Hıristiyanlığın 
dört mezhebine ait dört kilisenin bir arada bulunduğu meydanı da gezdikten 
sonra limana açılan şehir kapısından çıkıp Budva’nın ünlü yat limanına geçi-
yoruz. Bu yat limanındaki yatların bir gecelik park ücretinin on bin Euro 
olduğunu duyunca bizim bu limanı gezmemizin bile doğru olmadığını düşü-
nüyorum.

Budva’dan sonraki durağımız olan Burka’nın ortasından da bir nehir geçiyor 
ve nehrin kenarına yapılmış olan ve kale surlarını hatırlatan istinat duvarının 
heybeti ve de bu duvarın nehre yansıyan siluetinin muazzam görüntüsü, baş-

Eski Budva ve dar sokaklarıyla 
bilinen, mimari bakımdan harika 

görünen ve Hıristiyanlığın dört 
mezhebine ait dört kilisenin bir arada 

bulunduğu meydanı. 
7 Mayıs 2018 Eski Budva-Karadağ 
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kalarını bilmem ama adeta beni büyülüyor. Burka limanında demirleyen 
devasa transatlantiği görünce içimde yine bir deniz seyahati arzusu kıpırdadı. 

Burka’dan da ayrılıp yaklaşmakta olan akşamla birlikte bir Orta Çağ şehri 
olan Kotor’a ulaşıyoruz. Kotor’un bu eski ve tabii ki turistik alanına girince 
bir önceki seyahatimiz olduğu gibi gözümde canlanıyor. Kuleler, eski ve bal-
konlu binalar, kiliseler, iki ve üç katlı evler ve çok miktardaki lokantalarıyla 
herkesin nazar-ı dikkatini celbeden Kotor’da yemeklerimizi yedikten sonra 
Bosna Hersek’e gitmek üzere yola revan oluyoruz. Kıyı şeridini izlediğimiz 
için sert virajlarla sınıra gelip Bosna Hersek’e geçiyor ve aynı sert virajlarda 
seyr ü sefer ederek gece geç saatlerde Bosna Hersek’in sınıra yakın bir şehrin-
de otelimize geçip sabah Saraybosna’ya gitmek üzere dinleniyoruz. 

Sabah sekiz buçukta yola çıkıp Trebeniça ırmağı ile yan yana seyahat ediyoruz. 
Yol boyunca gördüğümüz yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı dağların etek-
lerine yapılmış, düzlükler ise ekim alanı olarak değerlendirilmiş. Müslümanlarla 
Hıristiyanların birlikte yaşadıkları köylerden geçerken bir yandan Mehmet 
Doğan Ağabeyinin sabah vaazını, ardından da Rahman Ademi’nin anlattığı 
1990’lı yıllarda yapılan Bosna-Sırp savaşını dinliyoruz. Uzun yolculuğumuz 
sırasında şairlerimizden şiirler ve arabanın kayıt cihazından da Rumeli türkü 
ve şarkıları dinliyoruz.

Yolumuz üzerinde bulunan Poçitel, bir Türk şehri. Fahri Tuna arkadaşımızın 
uyarısıyla bütün dikkatlerimizi, yine yamaca kurulmuş köye yöneltiyoruz. Bu 
köyde kale, kule ve minarenin bir arada görülebileceğinden söz eden Fahri 
Tuna’nın ifadesi somut bir şekilde önümüze çıkıyor. Kaleye tırmanıyoruz, 
ama bu oldukça zor bir iş. Ama başarıyoruz. Belli ki jeostratejik bakımdan 
oldukça önemli bir yer ki kalesi de kulesi de sağlam yapılmış. Burada bir 
kafede oturup, köylüler tarafından satılan çilek ve kirazlardan tadıyor ve 
Mostar’a doğru yola koyuluyoruz.

Mostar, tarihi köprüsüyle bilinen önemli bir şehir. Savaş sırasında yıkılan 
köprü yeniden inşa edilmiş ve köprüden atlamalar, profesyoneller tarafından 
yapılıyor. Mostar köprüsüne gitmeden önce yine Yunus Emre Enstitüsü’nde 
program icra edildi, Mostar’daki çarşılar gezildi ve yola çıkılıp gece 
Saraybosna’ya gelindi. 

Gezimizin bu son gününde Yunus Emre Enstitüsü’nde TRT Saraybosna tem-
silcisi Bekim Muhtareviç (Muhtarpaşazade) ile tanıştık. Çok hoşsohbet olan 
Bekim Bey’den Boşnakların Peçenek Türklerine dayandıklarını öğrendik. Yine 
Bekim Bey, Balkanlarda Matüridîliğin ön planda olduğunu, akla ve gönüle 
dayalı bu mezhebin esaslarının uygulandığını öğrendik. Muhtar Bey, 
Balkanlarda Türk izlerine Osmanlı’dan önceye dayandığını, Sekal Türklerinin 
bin beş yüz yıldan beri Romanya’da yaşadıklarını ve halen Sekalistan bölgesin-
de bulunduklarını ifade etti. Hıristiyan olmalarına rağmen bayraklarında hilal 
ve sekiz köşeli yıldız bulunduğunu belirten Bekim Bey, bunu fotoğrafları delil 
göstererek anlattı. Bu fotoğraflardan birinde bayraktaki hilal ve sekiz köşeli 
yıldızın yanında bir de Bozkurt bulunuyordu. 

Programın icra edilmesi veyemekten sonra çarşı içinden geçerek önce çarşının 
sebili önünde toplu bir hatıra fotoğrafı çekildik, akabinde Saraybosnalıların 
efsane lideri Aliya İzzetbegoviç’in kabrinin de bulunduğu şehitler mezarlığına 
gittik. Hafif rampa olan yokuşu çıkarken bir delikanlı selam verip Türk oldu-
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ğumuzu öğrenince içimizde Erzurumlu bulunup bulunmadığını sorunca ben 
ve Hanefi Başkan oldukça heyecanlandık. Erzurum’u soğuğundan dolayı 
tanıdığını ve çok sevdiğini söyledi. Erzurum Saraybosna’dan iki kat daha 
soğuk dedi ve ayrıldı. Türkiye’den sadece Erzurum’un sorulmuş olması biz iki 
Erzurumluyu ziyadesiyle memnun etmişti. Aliya İzzetbegoviç’in kabrinin 
diğer mezarlardan tek farkı, üzerinde bir metal kubbenin bulunuşu. Onun 
dışında son derece mütevazı bir kabir olduğu hemen dikkat çekiyor. Burada 
yine Yasin ve dualar okunduktan sonra çarşıya döndük ve herkes keyfince 
gezmeye başladı. Hanefi İspirli ile ben, Rahman Ademi ve gruptaki gençlerle 
birlikte İlahiyat Fakültesi’ne gittikse de dekanı yerinde bulamadığımız için 
geri döndük ve çarşı içinde gezdik. Kapalı çarşıları dolaştık. Bekir Soysal, 
Hanefi İspirli ve ben savaş sırasında takılan berelerden hatıra olarak saklamak 
üzere satın aldık. Ben başıma bereyi geçirince herkes, ‘işte tam filozof oldun’ 
diye esprilerde bulundular.

Bereyi satın aldığımız yaşlı ve tonton satıcı, Türkleri ve Türkiye’yi, en çok da 
Atatürk’ü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sevdiğini yarım 
Türkçesiyle belirtti. Bere başımızda olduğu halde yürürken bir grup Bosnalı 
genç, “Selamünaleyküm Türk kardeşlerim” diye selam verip 
“Hosgeldiniz”“Nasılsınız?” gibi sevimli ifadelerde bulununca bizler de en 
sempatik halimizle karşılık verdik. Memiş Okuyucu kardeşimiz de bereleri 
beğenince birçok yere bakmamıza rağmen maalesef başına uygun numaralı 
bere bulamadığımız içinboynunu bükük kalan Memiş kardeşimize “nasip 
değilmiş” demekten başka da söz bulamadık.

Nihayet akşam vakti Boşnak böreklerimizi de yiyerek havaalanına gittik. On 
bir günlük seyahatimiz boyunca birbirimizi hiç incitmediğimiz ve incinmedi-
ğimiz, bizlere en üst seviyede yardımcı olan otobüs şoförümüz, organizatör 
Zafer Kızılca ve rehberimiz Özcan’la vedalaşıp havalimanına giriş yaptık. 

Artık Türkiye’mize dönüş vakti gelmişti. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın maddi katkıları, TYB Genel Başkanlığı’nın organizas-
yonu ve Yunus Emre Enstitüsü’nün paydaşlığıyla gerçekleştirdiğimiz kültür ve 
sanat elçiliğimizi üstün bir başarıyla tamamlamış olmanın verdiği mutluluk, 
herkesin gözlerine yansımıştı. 30 Nisan’da İstanbul’dan yola çıkan Kültür 
Kervanı, 9 Mayıs akşamı da Saraybosna’dan anayurdumuza dönmek için 
hazırdı. 

Bu geziyi minyatür tarzını kullanarak anlatan haritanın tasarımını yapan 
Bekir Soysal’a, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan’a ve TYB 
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’a, bütün geziyi basınla paylaşan Anadolu 
Ajansı temsilcisi Bünyamin Yılmaz’a, seyahat sırasında ve sonrasında özel 
haberler yapan Star Gazetesi Kültür Sanat Yönetmeni Bedir Acar’a ve işine 
verdiği önemle dikkatimi çeken çok başarılı sunumlar yapan Kültür Kervanı 
sunucusu Cihat Zafer’e ve programa katılan bütün şair-yazar-sanatçı dostlara 
en kalbi muhabbetlerimi gönderiyorum. Her birini tanımaktan onur duydu-
ğumu ifade etmek istiyorum.



EVKÂFIN MEDENİYET BOYUTU VE BALKAN VAKIFLARI

Giriş

TÜRKİYE Yazarlar Birliği’nin kırkıncı kuruluş yıldönümü programları ara-
sında yer alan; yazar, şair, hikâyeci, sanatçı ve bilim adamlarından oluşan 40 
kişilik seçkin bir ekibin katılımı ile gerçekleştirilen “Edirne’den Mostara Kültür 
Kervanı”inanılmaz güzelliklerin yaşanmasına vesile oldu. Bu programı düşü-
nen, planlayan ve uygulayanları kutluyorum. Maddî destek sağlayan Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na ve uğradığımız her ülkede heyetimize salonlarını açan, 
mahallî yazarlarla bizleri buluşturan Yunus Emre Enstitüsü yetkililerine teşek-
kür ediyorum.

Gezinin amacı, kültürün fizikî sınırlarla mukayyet olmadığını ortaya koymak 
üzere, ziyaret edilen her ülkede mahallî kültür ve sanat adamlarıyla ortak 
programlar düzenlemek ve kırkıncı yıl anısına, kırk yazarın kaleme alacağı 
kırk yazıdan oluşan bir kitap neşretmektir. Bu kitapta, yüzyıl öncesine kadar 
asırlar süren zamanlarda birlikte yaşadığımız, dillerine lisanımızdan kelimeler 
kattığımız, mutfağımızın lezzetlerini sofralarına taşıdığımız, sokaklarında 
musiki namelerimizin terennüm edildiği, şehir, kasaba ve köylerinde semaya 
uzanan cami minarelerinden tıpkı Anadolu coğrafyasında olduğu gibi ezanla-
rın okunduğu Balkan ülkelerinde yaşayan soydaş ve dindaşlarımızın gönül 
ikliminde kopan fırtınaların, kaç mevsimdir açan ve solan çiçeklerin anlatma-
ya çalıştığı hasret ve özlemi; rikkat sahibi, yazar, şair ve sanatçılarımızın kale-
minden okuyacağız. 

Seyahat yazılarında, şurada indik, burada arabamıza bindik, şu otelde 
yatıp-kalktık, filan kişi ile konuştuk tarzında günübirlik olup bitenleri hikâye 
etmek, sık görülen uygulamalar arasındadır. Kuşkusuz yazacağımız yazının 
temellendirilmesi için bu tür kronolojilere de ihtiyaç bulunmaktadır ama; 
kanaatimce bu kitapta yer alacak yazıların esas amacı bu olmamalıdır. 
Seçilecek can alınıcı bir konunun analizi yapılırken dolgu malzemesi olarak 
gezi izlenimlerine arada bir atıfta bulunulmalıdır. 

Filibe Bölge Müftüsü Beyhan Mustafa Mehmet’in, Bulgaristan’da yaşayan 
Müslümanların din eğitimi ve din hizmetleri konusunda verdiği değerli bilgi-
leri ve Yunanistan/Gümülcine’de seçilmiş Batı Trakya Müftüsü İbrahim 
Şerif ’in paylaşımlarını, teyide muhtaç olmakla birlikte, Lozan Antlaşması 
hükümlerine göre Atina’da bir ilahiyat fakültesi açılmasını, Yunanistan 
Hükümeti’nin yerine getirilmeyen yükümlülükleri arasında saymasını ayrı 
tutuyor, başka bir zeminde bu konu hakkında ariz-amik araştırma yapacağımı 
belirterek sadede gelmek istiyorum.

Bunca soykırım ve asimilasyon çabalarına rağmen gönülden gönüle döşenen 
yolların kesilememesi ve halen kafası ve gönlü Türkiye’ye dönük insanların bu 
coğrafyalarda yaşıyor olmalarının temel sebepleri nelerdir sizce? Tarihte ve 

Nazif Öztürk
Bürokrat /Dr. Araştırmacı-Yazar
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günümüzde bu şekilde bir sonuç elde etmek için gösterilen çabalar ve alınan 
tedbirler var mıdır? Ben yazımda, perdenin arkasını görmek adına tarihi kur-
calamak ve bu amaçla geçmişte ve günümüzde alınan tedbirlerin izini sürmek 
istiyorum. Bu doğrultuda attığım her adım beni, vakıf müessesesine götür-
mektedir.

Yazımın hedefini önceden bu şekilde belirlediğim için; Edirne’de başlayıp, 
Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Makedonya, Kosova ve 
Bosna-Hersek üzerinden Mostar’a uzanan on gün süre ile yedi ülke ve 40’ın 
üzerinde il, ilçe, belde ve köyü, “Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı”heyeti 
ile birlikte ziyaret etme imkânı bulmam benim açımdan gerçekten heyecan 
verici oldu. Arşiv belgelerine ve yazılı materyallere dayalı “ilme’l-yakın” olarak 
bildiğim Balkan vakıflarının günümüzdeki mevcut durumunu, bu gezi saye-
sinde “ayne’l- yakın” olarak da görme fırsatı buldum.

Evkâfın Medeniyet Boyutu

Vakıf müessesesi, hayata muhabbet ve hizmet gözüyle bakan ve bunu eylem-
leriyle bir ömür boyu yaşam biçimi haline getiren toplumsal anlayışın ürünü-
dür. Kazanç amaçlı kaygılarla organize olan aktörlerin böyle bir sistemi kur-
maları ve yaşatmaları mümkün değildir. Kuşkusuz vakıflar, evrensel bir 
medeniyet projesinin merkezinde yer alan, erdemli insanların uygulayabilece-
ği, insanî boyutu çok yüksek, çağlar boyu değerinden hiçbir şey kaybetmeyen 
sivil, demokratik bir oluşumdur. Toplumsal ihtiyaçların sebebi ne olursa 
olsun vakıfların gayesi, cemiyette mevcut olan bu yoksunluk ve yoksulluğa 
çare bulmaktır. Bir başka ifade ile vakıflar; tarihî birikimleri talan etme ve 
tabii zenginlikleri sömürme zihniyetini ve dünyevî çıkar ilişkilerine dayanan 
medeniyet anlayışlarını elinin tersi ile iten, yaratılış ilkelerine uygun doğal 
dünya düzenini savunan insanî ve İslâmî bir müessesedir.1

Paylaşmak İnsanî Bir Erdemdir

Tabiatta potansiyel olarak var olan zenginliklerin artırılması ve toplumsal 
tabakaların her kesiminde yer alan insanların bu servetten yararlanmasının 
temini şu üç şekilden biriyle gerçekleşmektedir: “Teâvün-i iştirak”,“teâvün-i 
mübadele” ve “teâvün-i ihsan”.

1 “Evkâfın Medeniyet Boyutu” konusunda geniş bilgi için bkz.Öztürk, Nazif, “İslâm ve Türk Kültüründe 
Vakıflar”, Vakıflar Dergisi (VD), Ankara 2005, S.XXIX, s. 7-20.

Nazif Öztürk, Balkan vakıfları üzerine 
konuşmasını yaparken. 

8 Mayıs 2018 Mostar-Bosna-Hersek
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Sermaye, akıl ve fizikî noksanlıklar sebebiyle üretim ve ticarî mübadele hare-
ketine katılamayanların pastadan pay almasını sağlayan ve hangi konumda 
olurlarsa olsunlar onların dışlanmasını önleyen iktisadî sistem, hiç kuşkusuz 
“teâvün-i ihsan”, iyilik ve güzellikte, diğer bir ifade ile hayırda yardımlaşma-
dır.2

Malların dağıtımında, yalnız kazanma ve değişim kanunları kâfi değildir. 
Bunun için, içtimâî yardımlaşmayı sadece “teâvün-i mübadele”ye hasretmek 
zulmü intaç eder. Çünkü bir cemiyetin bekâsına medar olan birtakım unsur-
lar vardır ki; bunlar bilfiil kesbe muktedir olamasalar bile, mazide ve istikbal-
de toplumsal faaliyetlere tesirleri inkâr edilemez. Bu gibiler, cemiyetin kazan-
dığı mallarda, velev cüz’î olsun bir hak sahibidirler. Çocuklar, ihtiyarlar, 
yetimler, bîkesler, zayıflar, umumî hayatın fedakârları olan hastalar, genel 
himayeye ve korunmaya hak sahibidirler. Diğer taraftan bir millette mağdur-
ların, bîkeslerin, hâsılı âcizler ve zayıfların çokluğu; toplumsal huzursuzlukla-
rın artması, maddî ve manevî hastalıkların çoğalması, sosyal bünyenin parça-
lanması ve toplumun yok olması sonucunu doğurabilir.3

İster “teâvün-i ihsan”, ister “vücûh-i birr u hayr” diyelim, kâr amacı gütmeyen 
üçüncü sektörün en temel ve en eski üyesi vakıflardır. Vakıflar, İslâm ve Türk 
kültürünün şekillenmesinde en belirleyici role sahip bir kurumdur. Vakıf 
müessesesini kavramadan Şark Medeniyeti’nin şifrelerini çözmek ve bu mede-
niyetin oluşumunu sağlayan müteharrik unsurları kavramak, hatta Doğu 
insanının dünyaya, hayata ve mala bakışını kavramak mümkün değildir.

Vakfetme Duygusunun Sebep ve Saikleri

İslâm ve Türk kültürünün oluşturduğu yönetim anlayışına göre, devletin 
görevi, adâleti sağlamak, tebaanın can ve mal emniyetini temin etmek ve 
insanlara dilediği gibi inanma ve kendini geliştirme fırsatı vermekten ibarettir. 
Bunların dışında kalan ve bir toplumun gelişmişlik ve refah düzeyini gösteren 
eğitim, kültür, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek görevi, 
sivil toplum kuruluşlarına bırakılmıştır. 

Semavî ve örfî kültürün şekillendirdiği bu medeniyetin içinde yaşayan insan 
tipinin; dünyaya, mala ve hayata bakışının ipuçlarını, vakfiyelerin girişinde 
yer alan cümlelerde yakalamak mümkündür. Kuşkusuz vakıfların yönetim ve 
denetim şartlarını düzenleyen vakfiyelerin dibacelerinde fikrî bakımdan müt-
hiş bir medeniyet tasavvuru yatmaktadır; fakat iş bununla da sınırlı değildir. 
Fizikî yön ve görsellik açısından da insanı sarsan bir estetik değere sahiptir. 
Özellikle söz sanatı/edebiyat, hatt, tezhip ve ciltçilik bakımından bünyesinde 
güzel sanatlar hazinesini saklamaktadır.

Vakfiyelerde müşahede edilen estetik değer, vâkıfın toplum içerisindeki konu-
mu, sahip olduğu medeniyet tasavvuru ve yaşadığı dönemin kültürel hayatı 
ile doğru orantılıdır. Vakıfların temel prensipleri olan, hukukî statüye ve 
süreklilik kavramına sahip olma bakımından aralarında bir fark bulunma-
makla beraber, güzelin ve güzelliğin doruk noktalarına hudut koymak haki-
katen mümkün değildir. Özel yeteneklerle yaratılmış ibda sahibi kültür ve 
sanat adamlarının, ilmî kudreti ve söz söyleme gücüne göre vakfiyelerin este-
tik değeri, arzdan semaya kadar yükselen geniş bir sahada cevelan etmektedir. 
2  Elmalılı M. Hamdi, İrşâdu’l-Ahlâf fi Ahkâmi’l-Evkâf, İstanbul 1330, s.184.
3  Elmalılı M. Hamdi, Age, s. 182-183.
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Büyütüp beslenen küheylanın koşu gücü, üzerindeki süvarinin biniş yeteneği, 
göğsünde taşıdığı yüreğin sevda yükünün ağırlığı, meftunu olduğu “aşk-ı ilâ-
hi”nin hararetiyle cürufundan arındırılıp altın sâfiyetinde kelimelerle yazılan 
cümlelere bir sınır çizmek, gerçekten mümkün değildir. 

Verdiğimiz kısa bilgiler, başta padişah, sultan ve paşalar tarafından tesis edilen 
vakıfların vakfiyelerinin, İslâmî ilimlere vâkıf, kültür ve sanatta mahir ibda 
sahibi edip insanlar tarafından kaleme alındığını, dönemin önde gelen hattat-
ları marifetiyle tebyiz edildiğini, ünlü müzehhiplerce tezhiplendiğini ve dev-
letin ulaştığı medeniyet seviyesine delil gösterilecek derecede bir sanat şahese-
ri olarak mücellitler tarafından ciltlendiğini ortaya koymaktadır. Vakfiyelerin 
dibacelerinde yer alan cümleler karşısında, gerçekten insan kendisini manevî 
bir atmosferde hissediyor. Vakfiyeler aracılığı ile yüreklerimize sekine damla-
larını akıtan rahmet bulutları arasından inerek, şimdi söylenen sözlere kulak 
verelim:

Kültür Kervanı’nın başlangıç noktası olan Edirne’de bulunan, Sinan’ın “usta-
lık eserimdir” dediği ve dünya kültür mirası listesinde yer alan Selimiye 
Külliyesi’ne ait Padişah II. Selim (1566-1574)’in vakfiyesi şöyle başlamakta-
dır:

“Hamd Allah’a ki, O’nun güç ve kudreti karşısında akıllar ve anlayışlar durup 
kalır. O’nun melekûtunu müşahedede büyük sultanların idrakleri hayrete düşer. 
Ebedîlik ancak O’nun izzet ve şanına mahsustur...Ölüm herkesi yakalar. Servet 
kimseyi toprağa girmekten kurtaramaz...Ölümden ne peygamber(sa), ne sultan 
ne vezir ne emir ne hakim ne de Süleyman(Kanuni) ve oğlu Selim kurtulur”.

“Hikmet ancak Hakk’ı bilmek ve O’na lâyik ibadet yapmaktır...Osmanlı hane-
danı büyük ve ilahî bir nimete mazhar olmuştur. Onlardan birinin parlak saadet 
yıldızı doğunca ilk işi, ahiret gününe faydalı olacak bir hayır yapmak olmuştur. 
Bu onların nesilden nesile gelen âdetleridir...Böylece nice büyük hayırlar, nice 
devamlı eserler meydana getirmişlerdir.”4

İslâm ve Türk kültürünün meydana getirdiği medeniyetler ve topluluklar 
açısından vakfı doğuran sebep ve sâikler bu ve benzeri âmillerdir. Ancak her 
zaman insanların dinî gayelerle vakıf tesis ettiğini söylemek, tarihî gerçeklerle 
örtüşmemektedir. Diğer taraftan bazı kimselerin mallarını müsadereden 
korumak gayesi ile vakıf kurdukları iddiaları da tam olarak gerçeği yansıtma-
maktadır5. Fakat bütün bunlara rağmen vakfı doğuran âmiller arasında bir 
sıralamaya gittiğimizde; İslâm ve Türk dünyasının şahsiyet ve kültürünün 
şekillenmesinde derin izleri bulunan inanç sisteminin; Şark Medeniyeti’ne 
mensup insanların dünyayı, devleti, makam ve ikbâli değerlendirme biçimi-
nin; çok çeşitli sebeplerle zayıf düşmüş bireyi, güçlü çevrelere karşı koruma 
esasına dayanan “halkı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesine dayanan yönetim 
anlayışının başta geldiğini söylemek mümkündür6.

4 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi(VGMA),II. Selim Vakfiyesi 987/1579: 2148/253.
5 Köprülü, Fuat, “Vakıf Müessesesinin Hukukî Mahiyeti ve Tarihî Tekâmülü”, Vakıflar Dergisi(VD), 

İstanbul 1942, S.II, s.(1-35) 29; M.Nuri Paşa, M. Nuri Paşa, Netâyicu’l-Vukuât, İstanbul 1327, C. 
II-s103104.

6 Öztürk, Nazif, “Sosyal Siyaset Açısından Osmanlı Dönemi Vakıfları”, Osmanlı, Ankara 1999, C.5, 
s.37.
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Vakıf Tarafları Eğiten Kültürel Bir Kurumdur

Vakıf Müessesesi, almayı ve vermeyi insanî ve ahlâkî ilkelere bağlayan, hileli, 
entrikalı ve zecrî tedbirlere başvurmadan toplumsal mutabakatla huzuru sağ-
layan bir medeniyettir. Yaşadığımız dünyada bu anlayış terk edildiği için, 
insanlar kimlik bunalımının ve toplumsal huzursuzluğun girdabında yuvar-
lanmaktadır. Bugün paylaşma kültürünün yerini, kişisel çıkarları önceleyen 
eğilimler almıştır. Ülkenin sahip olduğu zenginlikleri; dil, din, ırk ayırımı 
yapmadan içinde kurulduğu milletle paylaşmayı öngören eski kültürümüz; 
günümüzde alan, sömüren ve yok eden bir dünya görüşü ile çatışmaktadır. 
Menfaat ve çıkar ilişkilerine dayalı bu dünya görüşü, paylaşma kültürümüzü 
ve veren medeniyetimizi ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.

Medeniyetler ve anlayışlar arasındaki bu farklılıklar şu şekilde özetlenebilir. 
Avrupa Medeniyeti, Yunan ve Roma Medeniyetine dayanır; Şark Medeniyeti 
ise, Ural-Altay ve İslâm kültüründen beslenir. Yaslandığı kaynaklar, geliştiği 
coğrafyalar ve hitap ettiği insan kitlesi değişik özellikler ve karakterler taşı-
maktadır. Pek tabiî bu iki medeniyet mensubunun hayat telakkileri, anlayış-
ları, yön ve yöntemleri de değişiktir. Bu bakımdan Batı kültüründe ve mede-
niyetinde “celb-i menâf, def-i mazarrattan önde gelir”. Fakat İslâm medeniye-
tinde “def-i mazarrat, celb-i menâftan yeğdir”. Batı Medeniyeti hadiselere 
pragmatist bir anlayışla yaklaşmaktadır. Bu dünya görüşüne göre, menfaat 
temin etmek ve kazanç sağlamak her şeyin önünde gelir. Onların kültüründe, 
toplumu zararlı olan hususlardan korumaktan, çıkar ve menfaat sağlamak 
daha önemlidir. Şark ve İslâm Medeniyetinde ise, insanlara zararlı olan bir 
şeyi ortadan kaldırmak, her zaman bir menfaat temin etmekten daha önem-
lidir. Toplumun genlerine işleyen bu anlayış, bir kültür ve davranış şekli ola-
rak hayata yansımaktadır. Dünya hayatına, mala ve eşyaya verilen anlam bu 
kültür çevresinde oluşmakta ve buradan alan değil, veren bir medeniyet doğ-
maktadır. Bu medeniyetin adı, sosyal yardım ve vakıf medeniyetidir.

Osmanlı şehirlerinin en bariz özelliği, etnik ve dinî kompozisyon açısından 
gösterdikleri zenginlik ve çeşitliliktir. İstanbul’dan Bağdat’a, Şam’dan Saray-
bosna’ya hiçbir Osmanlı şehrinde tek dinli ya da tek etnisiteli homojen nüfus-
lar görmek mümkün değildir. Osmanlı şehirleri, döneminin Avrupa şehirle-
riyle mukayese dahi edilemeyecek ölçüde çok dinli ve çok kültürlüydü. 

Şark Medeniyeti, bütün tarafları ıslah eden bir anlayışı hayata hâkim kılmak 
ister. Bu medeniyet insanı merkeze alan, fakat hiçbir canlıyı, hatta çevreyi 
dışlamayan, ekolojik dengeleri gözeten; mevcut imkânların olabildiğince adil 
bir şekilde paylaşılmasını öngören, yatay ve dikey hareketliliğe açık bir yaşam 
tarzıdır. Şehirciliği, mimariyi, güzel sanatların hiçbir kolunu dışlamaz. 
Musikiyi, hatt sanatını, tezhibi, oymayı vitrayı, ahşap ve taş işçiliğini bediî 
zevklerin vazgeçilmez unsurları arasında sayar. İmkânı olanın verme duygusu-
nu ve çok çeşitli sebeplerle çalışıp kazanmaktan acze düşen kimselerin alma 
arzularını terbiye eder. Zengini saçıp savurmaktan, yoksulu da aklî ve fizikî 
şartları yerinde olduğu halde çalışıp üretmeden sürekli bir şekilde başkalarının 
yardımıyla yaşamaktan meneder. Ruhların derinliklerine kadar nüfuz eden bu 
medeniyet anlayışının sonunda; gönlü, ihtiyaç içinde kıvranan bir yoksula 
yardım etmenin ve onu içinde bulunduğu dayanılmaz hayat şartlarından 
kurtarmanın hazzı ile dolan zengini, gecenin bir karanlığında “sadaka taşı”na 
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doğru yöneltir. Çoğu kez bir dinî yapının çevresinde bulunan ve üzeri oyul-
muş sadaka taşının çukuruna, kimselere görünmeden kesesini boşaltır ve 
sessizce oradan uzaklaşır. İhtiyacı olmadığı halde yardım almanın helal ve 
meşru kabul edilmediği inanç ve idrakinde olan yoksul da yine sabahın alaca 
karanlığında aynı taşa yönelir ve sadece ihtiyacı kadar parayı alırdı.

Vakıf, İslâm ve Türk Dünyasını Kuşatan Bir Medeniyet Hareketidir

Üçüncü bin yıla girdiğimiz günümüzde, bütün dünyada demokratik sivil 
toplumun yükselen bir değer olarak ortaya çıkmasına paralel olarak; Doğu 
Medeniyetinin en temel müteharriklerinden olan ve Osmanlı ülkesinin pay-
laşılmasına ait önyargılı tutumlar doğrultusunda, sistemin ortadan kaldırıl-
masına yönelik bakış açılarıyla yapılan çalışmaların yetersizliğinin anlaşılması 
üzerine; günümüze ulaşan kalıntılarıyla gerçekten karşımızda gizemli bir sır 
gibi duran vakıf müessesesini daha yakından tanıma merakı, ilmî mahfillerde 
ve kültürel çevrelerde her geçen gün biraz daha artmaktadır.

Vakıf sisteminin yoğun desteği ile olgunlaşan İslâm Medeniyeti, Müslüman 
toplulukların bünyesinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Çok sayıda 
Müslümanı cami ve medrese çevresinde, şehirlerde toplamış, göz kamaştırıcı 
kültür ve medeniyet merkezleri kurmalarına vesile olmuştur.

Bugün kadim yerleşim merkezlerimizde şahidi olduğumuz Vakıf Müessesesi 
ve ona dayanarak ortaya çıkan şehir; İslâm Medeniyetinin Osmanlı yorumun-
dan başka bir şey değildir7. Hatırlayalım en basit haliyle pazarı-çarşısı, konak-
lama yerleri (hanı, kervansarayı, bedesteni) mabedi, mektebi, mezarlığı, yolu, 
suyu olan ve belirli nüfus yoğunluğuna ulaşmış yerleşim merkezlerine şehir 
denilmektedir. Şehrin en yalın tanımı budur. Peki, şehri meydana getiren 
fizikî yapıların tarihteki statüsü nedir? Soruyu bir başka şekilde sorduğumuz-
da, tarihte vakıf olmayan mabet, mektep, çarşı-pazar, şehir suyu, temizliğin 
simgesi olan hamam, mezarlık vb. fizikî altyapı birimi var mıdır? Sosyolojik 
olarak bu mesele incelenmeden İslâm Medeniyeti’nin tesis ettiği kentlerin 
şehir tarihini yazmak mümkün müdür?

Şehirleri yapanlar insanlardır; fakat insanların yetişmesi, gelişmesi ve bir kim-
lik sahibi olması da yaşadıkları çevre ile doğrudan ilgilidir. Osmanlı değerler 
sisteminde, kemâl seviyesine yükselen insan tipini yetiştiren üç ana müessese 
cami, medrese ve tekkedir.

Akarı, hayratı, ana ve yardımcı unsurlarıyla birlikte oluşturulan vakıf külliye-
ler sayesinde Osmanlı şehri ortaya çıkıyor. Sahip olduğu bu ruh sayesinde 
Osmanlı şehri, her türlü tasarım ve mimarlık unsurlarının yanında, fizikî bir 
mekân olmanın ötesine geçiyor, kendini var eden insanı yetiştiren bir mües-
sese haline geliyor. 

Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan insanların 
elinde ve gönlünde, hiç şüphesiz dünya ve ahiret hayatını, makam ve mevkii, 
mal ve mülkü ölçmeye yarayan değişmez, yanılmaz değerler sistemi vardı. Bu 
değerler sistemi sayesinde coğrafyada göz kamaştırıcı bir uygulama gerçekleş-
tirilebilmiştir. Arzdan semaya uzanan bu değerler sistemine mensup olmayan 
toplumlar paylaşma kültürüne sahip olabilir mi? Bu anlayışa sahip olamayan-
lar, sürekliliği, estetiği ve hizmeti bünyesinde barındıran, coğrafyayı vatanlaş-
7  Ökten, Saadettin, “Vakıf Müessesesi ve Osmanlı Şehri”, Vakıf Medeniyeti ve Şehir, Sempozyum Kitabı, 

Ankara 2013, s.15-22.
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tıran, vakıf gibi bir müesseseyi kurabilir mi? Hasbelkader bir hevesle kursalar 
bile onu koruyabilirler ve yaşatabilirler mi?

Modernitenin insanları; yaşamı, rekabeti ve kişisel kazancı esas alan bir anla-
yışı hayatlarına hâkim kılmışlardır. Vakıf sisteminin insanları ise hizmet üze-
rine, merhamet üzerine bir medeniyet tasavvuru çizgisinde yürümüştür. 
Birincisinin ürünü, birçok benzerleri gibi simgesel olarak New York, Paris, 
Londra; ikincisinin kurduğu şehirler Orta Asya’dan başlayıp Orta Avrupa’ya 
kadar uzanan Semerkant, Buhara, Bağdat, Şam, Halep, Konya, Bursa, 
İstanbul, Edirne, Üsküp ve Saraybosna’dır.

Vakıf medeniyetinin meydana getirdiği dış mekân ile günümüz mimarî anla-
yışının şekillendirdiği yapıları mukayese ettiğimizde; vakıf medeniyetinin 
ortaya koyduğu dış mekânın “insan ölçeğinde, insan odaklı, mütevazi, kamu 
yararı, karşılıksız, tabiata saygılı ve paylaşmacı”olduğunu; günümüz yapılaş-
masının ise “insanı aşan, kapital odaklı, meydan okuyan, özelleşmiş, rant kaygı-
sı peşinde koşan, bencil ve tabiatı zorlayan”8 bir konum aldığını görürüz.

Medinetü’l-fâdılanın nirengi noktalarını oluşturan vakıf külliyeler, doğudan 
batıya, kuzeyden güneye uzanan şehirlerdeki konumları itibariyle asırların 
ötesinden günümüz insanına göz kırpmaktadır. Dinlerin ve medeniyetlerin 
buluştuğu mekân olan Şam’daki Emeviyye, Kudüs’dekiMescid-i Aksa ve 
Kubbetü’s-sahra külliyeleri, vakıfların himmeti sayesinde bugün ayaktadır. 
Semerkant’da Uluğ Bey’in Registan Külliyesi’nden9 Edirne’deki Selimiye 
Külliyesi’ne ve oradan Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Külliyesi’ne10 kadar 
Türk ve İslâm dünyasının her tarafına, taşa ve tuğlaya ruh üfleyerek yayılmış-
tır. Kaşgar’da Yakup Han, Bursa’da Yeşil, İstanbul’da Fatih veya Süleymaniye 
oluvermiştir11.

XI. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Türk Filozofu Farabi, “insan tek başına bir-
medeniyet kurarak hayatını sürdüremez ve mükemmelleşemez. Yaratılışın gayesi 
olan mükemmelliğe, ancak birbiriyle yardımlaşan insanlar ulaşabilir. Üyeleri 
birbirine yardım eden toplum erdemli, mükemmel bir toplumdur. Ülkenin mut-
luluğunu sağlamak üzere şehirleri birbirine yardım eden milletler de erdemli ve 
mükemmel bir millettir”12 der. Aynı şekilde erdemli, mükemmel ve evrensel 
devlet de bünyesinde barındırdığı bütün toplulukları mutluluğa eriştirmek 
üzere sahip olunan imkânları birbirleriyle paylaşmaya hazır bireyleri yetiştiren 
ve uygulamaya koyan devlettir. XVI. Yüzyıl Osmanlı düşünürü Kınalızâde Ali 
Çelebi, “Farabi’nin tasarladığı bu erdemli toplum ve mutlu şehirlerin Kanuni 
Sultan Süleyman (1520-1566) zamanında gerçekleştiğini”13 söyler. Yaşayan 
hocalarımızdan Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız ise,“vakıf külliyeler, Müslüman 
Türklerin tabiat, insan ve Tanrı arasındaki ilişkiler üzerine yaptığı yorumun, 
vakıflar aracılığı ile tecessüm ettirilmiş şeklinden başka bir şey değildir. Hiç kuş-

8  Kayapınar, Y. Erdal, “Vakıf Medeniyetinde ve Günümüzde Dış Mekân Oluşumu”, Vakıf Medeniyeti ve 
Şehir Sempozyum Kitabı, Ankara 2013, s.195.

9  Yavuz, Yıldırım, “Semerkand-Registan Külliyesi ve Onarımı”, X. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara 1993, 
s.85-100.

10  Mehmet İbrahim, “Gazi Hüsrev Bey Külliyesi ve Bosna Hersek’teki Son Durum”, X. Vakıf Haftası 
Kitabı, Ankara 1993, s.181-206.

11 Yediyıldız, Bahaeddin, “Osmanlılar Döneminde Türk Vakıfları Ya da Türk HayrâtSistemi”, Osmanlı, 
Ankara 1999, C.5, s.25.

12  Farabi, el-Medinetü’l-Fadıla (Çev. Ahmet Arslan) Ankara 1990, s.69-70.
13  Öztürk, Hüseyin, Kınalızâde Ali çelebi’de Aile Ahlâkı, Ankara 1990, s.87-88.



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN 40. YILINDA EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI224

kusuz bu, İslâm ve Türk dünyasını kuşatan bir medeniyet hareketidir”14der. 
1573’te İstanbul’a gelen DuFresne-Canaye’nin ifadesiyle bu külliyeler; âdeta 
korular arasında kurulmuş İstanbul’un siluetini oluşturan mimarî manzume-
lerdir15.

Vakıf sistemi, Osmanlı Devleti’nin keşfedip ortaya çıkardığı bir kurum değil-
dir. Kendinden önceki toplulukların ve İslâm devletlerinin tatbikatında yer 
alan ve yaşanan tecrübelerle Osmanlı’ya intikal etmiştir. Fakat Osmanlı döne-
minde olduğu kadar, hiçbir dönemde vakıf sisteminden yararlanarak ülke 
zenginliklerinin paylaşılması, adil devlet yönetiminin tesisi ve erdemli şehirle-
rin kurulması konularında aynı başarı gösterilememiştir. Diğer bir ifade ile 
Osmanlı’ya kadar hiçbir devlet; dil, din, ırk ayrımı yapmadan bütün tebaanın 
huzur ve mutluluğunu sağlayacak adil devlet adamı prototipini ortaya koy-
mak; ülke kaynaklarının toplumun bütün kesimleri arasında makul ölçülerde 
paylaşılmasına imkân sağlayan bir sistemi kurarak, geleceğinden emin, birbi-
rinin hukukuna saygılı erdemli bir millet tipini ortaya çıkarmak; meydana 
getirilen imaret siteleri ile medeniyet seviyesini yakalayan, bünyesinde mutlu 
insanların yaşadığı faziletli şehirlerin kurulmasını sağlamak üzere vakıf siste-
mini geliştirememiş, yaygınlaştıramamış ve onun insanı büyüleyen mad-
dî-manevî kudretinden yararlanamamıştır16.

Balkan Vakıfları

Vakıf sektörü, meydana getirdiği sistem ve gösterdiği ekonomik faaliyetler 
itibariyle, gelir sağlayan ve elde ettiği bu gelirlerle toplum ve devlet yararına, 
çok çeşitli konularda hizmet üreten, kendi kendine yeterli bir yapıya sahiptir. 
Bu bakımdan vakıflar iki cepheli kuruluşlardır. Vakıfların tesisinde esas amaç 
hizmet olmakla birlikte, sistemin hukukî yapısı ve sosyal tesisleri tamamlan-
dıktan sonra ilk yapılan şey, hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla vakfedi-
len akarları işleterek üretim yapmak ve gelir temin etmektir.

14 Yediyıldız, Bahaeddin-Öztürk, Nazif, “Oturulabilir Şehir ve Türk Vakıf Sistemi”, Habitat II İstanbul 
Buluşmasında Sunulan Tabliğ, İstanbul 1996.

15  Kozak, İ. Erol, Bir Sosyal Siyaset Müessesesi Olarak Vakıflar, Sakarya/Adapazarı 1994, s. 48.
16 Öztürk, Nazif, “Osmanlı Döneminde Vakıflar”, Türkler, Ankara 2002, C.10, s.433-434.

Medinetü’l-fâdılanın nirengi 
noktalarını oluşturan vakıf 

külliyeler…Gazi Hüsrev Bey 
Külliyesi Saraybosna
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Ö. Lütfi Barkan’ın Anadolu Eyaleti’nin 1530-1540 tarihleri arasındaki tahrir-
leri üzerinde yaptığı araştırmalar, bu eyaletten sağlanan yıllık gelirin %17’sinin 
vakıfların elinde olduğunu ortaya koymuştur17. Aynı dönemde, genel bütçe-
nin Rum Vilâyeti’nde %15,70’i, Halep ve Şam Eyaleti’nde %14’ü, 
Zülkadiriye’de %5’inin vakıflara ayrıldığı bilinmektedir.18

Son dönemlerde her biri birer asırlık zaman dilimini kapsayacak şekilde, ihti-
mali sondaj metoduyla seçilen belli sayıdaki vakıflar üzerinde üç ayrı doktora 
çalışması yapıldı. Bu doktora tezlerinde elde edilen bulguların, genele uygu-
lanması suretiyle varılan sonuçlara göre; Osmanlı ekonomisinin XVII. yüzyıl-
da %15,97’sinin19, XVIII. yüzyılda %26,80’inin20, XIX. yüzyılda ise 
%15,77’sinin21 vakıfların elinde olduğu anlaşılmaktadır. Çok verimli arazilere 
ve iklim şartlarına sahip olan Balkan coğrafyasında bu oran yer yer %35’lere 
kadar yükselmektedir. Bu durum kendi kendine yeterlilik açısından 
Balkanlarda yaşayan halklar için eğitim, kültür, din hizmetleri, sosyal alt yapı 
ve hatta ticarî faaliyetler bakımından büyük bir avantaj teşkil etmektedir. Her 
türlü asimilasyon çabalarına rağmen bir asırdır kendi inanç ve kültürleriyle bu 
topraklarda Müslümanlarınyaşıyor olmasının sırrı burada yatmaktadır. Bu 
durum bütün taraflarca bilinmektedir ve bu sebeple bir kesim vakıf kültür 
eserleri ve malvarlığının yaşaması için çaba gösterirken, diğer taraf bu eserler 
üzerinden süregelen kültürün boğazını sıkmaya ve onu yok etmeye çalışmak-
tadır. 

Balkanlardaki Vakıfların Muhafazası İçin Alınan Tedbirler

a) Osmanlı Dönemi

93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı sonunda 31 Ocak 1878’de 
Ayastefanos/Yeşilköy Andlaşması imzalanmıştı. Bu andlaşmaya göre Sırbistan, 
Karadağ ve Romanya bağımsızlığa kavuşuyor, Büyük Bulgaristan kuruluyor; 
Kars, Batum, Ardahan ve Besarabya Ruslara bırakılıyordu. Ayrıca Osmanlı 
Devleti 145 milyon altın savaş tazminatı ödemeye mahkûm edilmişti.

Rusya’nın Eğe Denizi üzerinden sıcak sulara/Ak Deniz’e inmesini kendi 
çıkarlarına uygun bulmayan batılı devletler, İngiltere başta olmak üzere hare-
kete geçtiler ve Berlin Kongresini topladılar. Bu Kongre sonunda Berlin 
Andlaşması imzalandı.

Berlin Andlaşması ile Büyük Bulgaristan prensliği, Bulgar prensliği haline 
getirildi, Hıristiyan bir vali tarafından idare edilmek üzere Osmanlı Devleti’ne 
bağlandı. Doğubayazıt Türklere geri verildi. Bulgaristan’ın Ege Denizi ile 
irtibatı kesildi. 145 milyon altın olan harp tazminatı 55 milyon altına düşü-
rülerek, yıllık 350 bin altın taksitlerle ödenmesi kararlaştırıldı22.

17 Barkan, Ö. Lütfi, “H. 933-934/1527-1528 Mali Yılına Ait Bir Bütçe Örneği”, İktisat Fakültesi 
Mecmuası(İFM), S.XV, 1-4, İstanbul 1955, s.268; Barkan-Ayverdi, Age, s. XVII.

18 Barkan, Ö. Lütfi, “İmaret Sitelerinin Kuruluş ve İşleyişi”, İFM, S.XXIII, 1-2, İstanbul 1963, s.241-
242.

19 Yüksel, Hasan, Age, Sivas 1998, s. 14.
20 Yediyıldız, Bahaeddin, Age, Ankara 1985, s. 151.
21 Öztürk, Nazif, Türk Yenileşme Tarihi..., s.25.
22 Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, Ankara 1988, C.VIII, s. 64-80; Öztuna, Yılmaz, Osmanlı Devleti 

Tarihi, İstanbul 1986, C.I, s. 570-573.
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Berlin Muahedesinin 30. Maddesine dayanılarak, Osmanlı sınırları dışında 
kalan vakıfların ve bu coğrafyalarda yaşayan dindaş ve soydaşların kimlikleri-
ni unutmadan hayatiyetlerini devam ettirmelerine yönelik II. Abdulhamid 
(1876-1909) döneminde bir dizi tedbirler alınmıştır.

Hazırlanan talimatların ve teşekkül ettirilen komisyonların dayanağını teşkil 
eden Berlin Muahedesinin 30. Maddesi aynen şöyledir: “İslâm vesaireden 
Karadağ’a ilhak olunan arazi dahilinde emlâki bulunup da emaret haricinde 
temekkün etmek isteyenler emlâkini iltizama vererek veya diğerleri marifetiyle 
idare ettirerek muhafaza edebileceklerdir. Kimsenin emlâki, nizamen “menfaat-ı 
umumiye” zımnında olmadıkça ve bahası evvelce tediye edilmedikçe alınmaya-
caktır.Osmanlı ve Karadağlı azalardan mürekkep bir komisyon “emlâki mirîye ve 
mevkufe”nin Bâb-ı âli hesabına olarak “suret-i ferağ” ve istimlâkine dair işleri ve 
anlarda “efrâd-ı ahâlinin ilişiği bulunur ise bu misüllümes’eleleri üç sene zarfında 
tesviye eyleyeceklerdir”23. 

İlk bakışta, sadece Karadağ’da kalan vakıf ve mirî malvarlığı hakkında düzen-
lenmiş gibi görülen bu madde, zaman içerisinde Balkanlarda terk etmek 
zorunda kaldığımız diğer bölge halkları ve oralarda kalan Müslüman malları 
hakkında da uygulanmıştır24.

Berlin Andlaşması’nda yer alan hükümlere dayanılarak, kaybedilen topraklar 
üzerinde bulunan müslümanlara ait Vakıflar ve Mirî Hazine’ye ait malvarlık-
larının Bâb-ı âli hesabına ferağ ve istimali ile ilgili işlemleri yürütmek üzere 
komisyonlar kurulmuş, tespit edilen bölgelere İstanbul’dan elemanlar gönde-
rilmiştir. Bunların hepsinden daha önemlisi, bu komisyonların çalışma esas-
larını düzenleyen talimatlar hazırlanmıştır. Yunanistan, Romanya, Sırbistan, 
Bulgaristan ve Karadağ’da kalan Müslüman ahalinin kendi kültür ve inançla-
rını kaybetmeden, hayatiyetlerini devam ettirmelerini temin amacıyla 
Şeyhülislâmlık makamı tarafından hazırlanan ve Meclis-i Mahsusça kabul 
edildikten sonra, Padişah fermanı ile yürürlüğe konulan talimatla esaslı 
düzenlemeler yapılmıştır. 103 maddeden oluşan bu talimat 1 mukaddime, 1 
hatime ve 10 bölüm halinde düzenlenmiştir. 7. Bölüm vakıflarla alakalıdır.

Mukaddime, İslâm’ın özünde; “ahlâk-i safiye”nin“siyaset-i mülkiye”den daha 
zengin ve daha kapsamlı olduğuna dair kesin bir kanaatin bulunduğuna iliş-
kin tespit cümlesiyle başlamaktadır. Devamında Hilafetin önemi anlatılmak-
tadır. Burada altı çizilmesi gereken cümle,“Hilâfet-iâliye-i nebeviyye, İslâmî 
vahdeti simgeleyen bir merkezdir”, cümlesidir. Talimatta, Hilâfet makamına 
bağlı vazifelerde, Şeyhülislâmlık kurumu vekil tayin edilmiştir.

Talimatın birinci bahsi, “İslâm beş esas üzerine bina olunmuştur” hadisi ile 
başlamaktadır. İknci bahiste, din hizmetlerinde “silsile-i merâtip” üzerinde 
durulmakta; üçüncü bahiste müteferrik esaslar anlatılmaktadır.

Dördüncü bahis, müslümanların birbirleriyle olan hukukunu düzenleyen 
fetva ile alakalıdır. Hâkimlik sıfatına sahip olan müftüler, Mecelle-i Ahkâm-ı 
Adliye esaslarına göre hareket edeceklerdir (Md. 43). Şer’î bir meselede tered-
düt ettikleri takdirde hükümde acele etmeyip ihtiyata riayeten evvelemirde 
“ulemâ-i mahalliye” ile istişarede bulunacaklardır (Md.44). Yapılan istişare ve 

23 Erim, Nihat, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri (Osmanlı İmparatorluğu Andlaşmaları), 
Ankara 1953, C. I, s.403-425.

24  Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA) 1301: 932/20.
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araştırmalara rağmen yine şüphe zail olmaz ise, o takdirde müftüler, “izahât-ı 
şâmil” bir arîze ile doğrudan doğruya “makam-ı meşihat”amüracat edecekler-
dir (46). Bu bahis medeni haklar ve hukuk sistemi açısından Balkanlarda 
yaşayan müslümanların Hilafet merkezine bağlanmasını sağlamaktadır.

Beşinci bahis Cemaat meclislerinin teşekkül tarzını ve çalışma esaslarını/vazi-
felerini düzenlemektedir. Cemaat meclislerine 25 yaşını ikmal etmiş, tezkiye-
leri muhtel ve müşevveş olmayan, emniyet ve itibar kazanmış, mümkünmer-
tebe “muamelât-ı şer’iye” ve kavâninenisbet peyda etmiş kimseler arasından 
seçilecektir (Md.47). Bu meclislere, evkâf ve eytam müdürleriyle en ziyade 
alakadar mütevelli ve vasiler de intihap olunacaktır (Md.54).

Müftülük memuriyetinin boşalması halinde, mahallinde ehil var ise, cemaat 
meclisleri, encümen-i danişhey’etleriyle birleşerek, ittifak veya ekseriyetle 
intihap olunan zata menşur istihsali, eğer mahallinde ehil yok ise, Dersaadet’ten 
diğer birinin intihap ve tayinleri hususlarında alacakları kararı, o yörenin en 
yüksek “hükümet-i mülkiye”de bulunan yetkilisinin bir üst yazısı ile “makam-ı 
meşihat”a göndereceklerdir (Md.55). Boşalan müftülük o mahallin en büyük 
müftülüğü ise o takdirde bir üst yazıya ihtiyaç olmadan teklif doğrudan meşi-
hata takdim edilecektir (Md.56).

Her şeyden evvel cemaat meclisleri Kur’anî ifadesiyle “emr-i bi’l-ma’ruf ve 
nehy-i ani’l-münker”25yapacaklardır. Emr-i bi’l-ma’ruf üç kısımdır. Birincisi 
hukukullaha/Allah’ın hukukuna, ikincisi hukuk-i âdemiye/beşerin hukuku-
na, üçüncüsü hukuk-i müşterekeye aittir. O beldelerde kesintisiz bir şekilde 
ezanın okunması, müslümanlarıncuma ve bayram namazlarını İslâm’ın şiarı-
na uygun bir şekilde eda etmeleri birinci şıkka; mescidler, camiler ve diğer 
hayrat eserlerin harap ve münhedim olmaları halinde, bu “müessesât-ı hayri-
ye”nin tamiri veya yeni baştan inşalarına vakıflarında ve millet sandıklarında 
yeterli nakdin mevcut olmaması durumunda, gereği yapılmak üzere memle-
ketin güç ve servetine teveccüh etmek ikinci şıkka; nesebin korunması, akra-
balık münasebetlerinin düzenlenmesi , genç kız ve erkeklerin denkleriyle 
evlendirilerek aile yapısı ve nikahın muhafazası ve bu hususlarda ailelere yar-
dımcı olunması da üçüncü şıkka girmektedir (Md.58).

Mabedlerin temiz tutulması, ümmet arasında ibadete devamın sağlanması, 
yetim ve dulların maddî ve manevî yönden korunması yine cemaat meclisle-
rinin önde gelen görevleri arasında sayılmaktadır (Md.59-60).

Ayrıca, her müftülük dairesinde, o yörede yaşayan ne kadar Müslüman kadın 
ve erkek varsa, sayımları yapılarak defterlere kaydedilecek, doğum, ölüm ve 
yer değiştirme durumlarında bu defterler güncelleştirilecektir. Böylece nüfus 
hareketlerinin sürekli yenilendiği bu defterlerin birer suretleri, her sene mec-
lisçe tasdik edildikten sonra, müftü tarafından “makam-ı meşihat”a gönderi-
lecektir (Md.61)26.

Vakıflarla ilgili bölüm, “İdare-i Evkâfa Dair Yedinci Bahis”başlığını taşımakta-
dır. Bu bölümde 62’den 70’e kadar 8 ayrı madde yer almaktadır. Bu madde-
lerde evkâf müdürlerinin cemaat meclislerinebağlı olarak çalışacağı (Md.62), 
müdürün evkâf gelirlerini muhafaza için bir sandık teşkil edeceği ve işlerin 
yürütülmesi için müdürlük bünyesinde, memur, tahsildar, katip gibi perso-

25  KK. CIII/3.
26  VGMA 1302: 932/258-264.
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nelden meydana gelen bir kalem oluşturulacağı (Md.63); evkâf sandığının iki 
anahtarınınbulunacağı, bu anahtarlardan birisinin cemaat meclisinde, diğeri-
nin evkâf müdüründe olacağı ve sandığın müştereken açılacağı (Md.64); 
cami, mescid ve diğer hayratın bakım, onarım, temizlik, tertip ve düzeni ile 
buralarda görev yapan personelin denetim ve gözetiminin, hizmetin aksaması 
halinde bu durumun mesuliyetinin evkâf müdürüne ait olacağı (Md.65) 
kayıtlıdır.

Ayrıca maddelerin devamında, evkâf müdürlüğünün gelir ve giderlerini gös-
tererek her üç ayda bir ara blanço, her yılın sonunda da yıllık tahsilat ve 
masrafı gösteren yıllık blançoları hazırlayacağı, bu blançoların cemaat meclis-
lerinin tetkikine sunulmak üzere müftüye teslim edileceği (Md.66) yazılıdır. 
Müftüler evkâf müdürünün çalışmasına esas olmak üzere, kendi sorumluluk 
bölgesinde bulunan vakıfları, vakfiyeleri olsun veya olmasın bir deftere kayde-
decektir. Bu defterden ayrı olarak, mürtezikanın vaziyeti, “hademe-i vakfa” 
verilen maaşlar, hayratın tamiri için yapılan harcamalar, vakıfların tahsilat 
durumu, gerektiğinde bir vakıftan diğerine verilen borç ve idarî masraflar için 
de lüzumlu olan diğer defterler yine müftüler tarafından tutulacaktır 
(Md.67).

Geliri giderini karşılamayan vakıflara diğer vakıfların gelir fazlasından, bu 
mümkün olmaz ise, “vücûh-ibirr”e sarfedilmek üzere ayrılan paradan destek 
sağlanacaktır. Bu da yeterli olmadığı takdirde, hayratın idamesi ve hizmetin 
devamlılığını sağlamak amacıyla “ehâli-i mahalliye”den iane suretiyle yardım 
toplanacak, cemaat meclisi tarafından mütevelli olarak seçilen bir kişi tarafın-
dan harcamalar yapılmak suretiyle hizmetin devamlılığı temin edilecektir 
(Md. 68). Cemaat meclisleri tarafından tasdik edilen yıllık blançolar, müftü-
lükler tarafından “makam-ı meşihat”a gönderilecektir (Md.69).

Bu bölümün son maddesinde ise, o yörede bulunan vakıf malvarlığı ve hiz-
metlerinin vakfiyelerde öngörülen esaslar çerçevesinde sürekliliğini ve mamu-
riyetini sağlamakla görevli olan evkâf müdürlerine, yıllık gelirin %10’u nispe-
tinde, ücret takdirinin cemaat meclislerine ait olduğu (Md.70) yazılıdır27.

Sekizinci bahis “idare-i eytam”28, dokuzuncu bahis ise “encümen-i fazilet”in 
beyanı hakkındadır.

Fazilet encümenleri, her nerede “cemaat-ı islâmiye” mevcut ise, orada bulunan 
çocukların azlığı veya çokluğuna göre iptidaiye (ilkokul), rüştiye (ortaokul) 
mektepleri açacaklar (Md.93), ders programlarını hazırlayarak meşihata gön-
derilmek üzere müftülüklere teslim edeceklerdir (Md.96). Açılacak ilk ve orta 
dereceli okullara öğretmen yetiştirmek amacıyla bir medrese tesis edeceklerdir 
(Md.98). Ayrıca encümen tarafından, mektep, medrese, kütüphane ve bura-
larda bulunan kitapların kataloglarını çıkartacaklar, bu hizmetlerin yürütül-
mesi için vakfedilen vakıf gelirlerinin kayıtlarını tutacaklardır (Md.95).

Son ve onuncu bahis, “tevcih-i cihat” yani görevlilerin tayini hakkındadır.
Görev verilecek personelin imtihan ve tetkikatı cemaat meclisleri tarafından 
yapılacaktır (Md. 99). Cemaat meclislerinden veya şubelerinden gelecek maz-

27  VGMA 1303: 932/258-264; Düstur II/X 1928: 274-291 (Düstur’daki çevri yazısı yanlışlıklarla 
malüldür).

28  Talimatın 71-92. Maddeleri, ölen Müslüman ailelerin terekelerinin tespiti ve yetim, sagir, mecnun ve 
matuhun vasiler eliyle malları ve haklarının korunmasına aittir. Bu hususlar, bu konudaki Osmanlı 
mevzuatının özetlenmesi tarzında kaleme alındığından, burada üzerinde durulmamıştır.
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bataların “tetkikât-ı kuyudiyesi”niicra etmek üzere, müftü efendi tarafından 
evkâf müdürüne havale edilecektir (Md.101).

Müftüler; tevcih mazbatasına kendi görüşlerini yazdıktan sonra hatiplik, vaiz-
lik, müderrislik, yalnız Mevlevî dergâhlarına şeyhlik cihetlerine yapılacak 
tayinlerin tekliflerini, “izn-i mahsus” istihsali için meşihata takdim edecek, 
diğer cihetleri kendilerine verilen yetkiye dayanarak re’sen icra edecektir 
(Md.102-103).

Hatimede ise, meselenin ne kadar geniş bir düşünce ile ele alındığını göster-
mek bakımından şöyle devam denilmektedir: Zamanın değişmesiyle huku-
kun değişmesi kaçınılmaz olduğundan, örf ve adetler değişir ve cemaat mec-
lisleri de tadilata lüzum görür ise, müftüler tarafından “makam-ı meşihat”a 
“esbab-ı mucibe”yi havi layihalar takdim edilerek talimatta yapılacak değişik-
likler için izin alınacak ve gereği yapılacaktır.

Görülüyor ki, uluslararası andlaşmalara konulan hükümler, Osmanlı Devleti 
tarafından özel olarak hazırlanan talimatnameler ve alınan tedbirlerle, Mitat 
Paşa’nın Tuna Valiliği (1864-1868) döneminde teşkil edilen müslüman cema-
at meclislerine29 aktivite kazandırılmış; Osmanlı egemenliğinin oralardan 
çekilmesiyle geride kalan soydaş ve dindaşlarımızın dağılıp yok olmalarına 
mani olunmak istenmiştir.

Şunu hemen belirtelim ki, her türlü asimilasyon ve soykırım uygulamalarına 
rağmen bugün Balkanlarda hala soydaşlarımız ve dindaşlarımız, milliyet ve 
inançlarını muhafaza ederek varlıklarını koruyabiliyorlarsa, bu durumu, 
Berlin Andlaşması sonucu alınan bu tedbirlere borçludurlar30.

b) Cumhuriyet Dönemi

Osmanlı döneminde, savaş hukukuna uyulmadığı sıcak çatışma anlarında ve 
kural tanımayan isyancıların önlerinden canlarını kurtarmak amacıyla 
İstanbul’un yolunu tutan muhaceret hareketleri ayrı tutulacak olursa, “evlâd-ı 
fatihan”ı yerlerinde tutma politikası izlenmiştir. Cumhuriyet döneminde ise, 
karşılıklı göçü öngören, insanları doğup büyüdüğü topraklardan söküp alan 
mübadele olayından başlamak üzere, zaman zaman ikili anlaşmalarla 
Balkanlardan Anadolu’ya toplu göçler gerçekleştirilmiştir. Bunların en büyük-
leri Demokrat Parti döneminde Yugoslavya devlet başkanı Tito ile yapılan 
centilmenlik anlaşması ile 1980 sonrası ad değiştirme ve asimilasyon zulmü 
üzerine Türkiye’nin kapılarını açmasıyla gerçekleşen Bulgaristan göçüdür.

Türkiye-Yugoslavya centilmenlik anlaşmasıyla Üsküp ve çevresinden 500.000 
insan Türkiye’ye göç etmiş, 1950’lire kadar %55’i Türk olan Üsküp şehrinde 
kalan Türk kökenli nüfus oranı bugün %10’lara düşmüştür. Bulgaristan göçü 
sebebiyle fabrikalar kapanmış, küçük ölçekli işyerleri âtıl hale gelmiş; araziler 
ekilip-biçilemez olmuş ve kısacası Bulgaristan ekonomisi çökmüştür. 

Yaşanan göçler sonunda meydana gelen bölünmüş aileler dramına son vermek 
ve Bulgaristan’ı ekonomik darboğazdan kurtarmak amacıyla yapılan müzake-
reler sonunda çifte vatandaşlık dahil göçmen durumuna düşen insanlara 
tanınan haklar sayesinde belirli oranlarda ortalama bir yol bulunmuştur. 
29 Özgüç, Adil, Batı Trakya Türkleri, İstanbul 1974, s. 156.
30 Öztürk, Nazif, “Osmanlı Devleti’nin Elinden Çıkan Balkanlardaki Vakıfların MuhafazasıKonusunda 

II. Abdulhamid (1876-1909) Döneminde Alınan Tedbirler”, X. Vakıf Haftası Kitabı 7-10 Aralık 1992, 
Ankara 1993, s.273-286.
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Centilmenlik anlaşmasıyla yaşanan büyük göçün sebep olduğu demografik 
yapınan değişmesine yol açan yaralara, üzerinden yarım asırdan fazla zamana 
geçmesine rağmen bir çözüm bulunamamıştır.

Bu büyük göçler başta olmak üzere, zaman zaman devletlerarası mutabakat-
larla daha küçük çapta yaşanan muhaceret olayları, her iki tarafa da yeni-
lip-yutulmaz bir gerçeği öğretmiştir. Bu cadde çıkmaz sokaktır ve dünyanın 
saltanatı bir damla gözyaşını değmez.Üstad Necip Fazıl’ın tabiriyle “insanı 
mutlu etmeyen dünya, gerçekten beş para etmiyor”.

Irk esasına göre küçük devletçikler halinde Balkan coğrafyasına saçılan millet-
ler için; “biz bir asır öncesine kadar, Türkler, Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, 
Hırvatlar, Boşnaklar, Makedonlar, Arnavutlar, Kosovalılar ve Karadağlılar bir 
arada yaşıyorduk. Ekmeğimizi bölüşüyor, düğün ve derneklerimizde aynı melodi-
leri terennüm ediyorduk, Osmanlı bizim de devletimizdi” demek gerçekten bu 
kadar mı zor?

Gerçekten günümüz Balkan ülkeleri bir yol ayrımında bulunuyor. Bir tarafta 
Türk iş adamlarının kurduğu fabrikalar ve turizm yatırımları ile istihdam ve 
ekonomiye yapılan katkılar, diğer yanda yollar boyunca Batı Avrupa ülkele-
rinden gönderilen hurda araçların çöp yığınları.

Türkiye bu gerçeği görmüşe benziyor. İki egemen devlet olarak Balkanlarda 
yer alan Doğu Avrupa ülkelerinin her biriyle görüşmeler yapıyor, anlaşmalar 
imzalıyor, NATO üyeler arasına alınmaları için destek veriyor. Bu siyasî ve 
ekonomik çabaların yanında tarihî dokuyu korumak, bu coğrafyanın malı 
olan kültürü ayakta tutmak amacıyla TİKA aracılığı ile tarihî vakıf eserlerini 
restora ediyor, açtığı Yunus Emre Enstitüleri vasıtasıyla Türkçe öğretiyor. 
Eğitimin her alanında yeni yatırımlar yapıyor, belki bunlardan daha önemlisi 
binlerce Türk öğrencinin buralarda öğrenim görmesi ve bu coğrafyanın 
çocuklarının Türkiye’de eğitim almaları için burslar veriyor ve eğitimde yaşa-
nan bu gelişmeleri teşvik ediyor.

İçinde yaşadığımız dünyanın sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik gerçekleri 
böyle davranmamızı gerektiriyor. Osmanlıyı hatırlatıyor diye cami kubbele-

Türkiye Yunus Emre Enstitüsü 
vasıtasıyla Türkçe öğretiyor. Eğitimin 
her alanında yeni yatırımlar yapıyor, 

belki bunlardan daha önemlisi 
binlerce Türk öğrencinin buralarda 

öğrenim görmesi ve bu coğrafyanın 
çocuklarının Türkiye’de eğitim 
almaları için burslar veriyor ve 

eğitimde yaşanan bu gelişmeleri 
teşvik ediyor.

5 Mayıs 2018 Prizren-Kosova
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rinden ve minare alemlerinden “hilâl”ı kaldıran; elde edilen yurtiçi hasıla ve 
alınan borç paralarla gençlere iş imkânı sağlayacak; ticarî, sinaî yatırımlar 
yapma yerine yeni bir kimlik inşa etme adına tarihî doku tahrip edilerek, 
putperestliği hatırlatırcasına dev heykeller diken ülkeler, bir durum değerlen-
dirmesi yapmak gerçeği ile karşı karşıya bulunuyorlar.

Türkiye’de Balkan Vakıflariyle İlgili Cumhuriyet Döneminde Yapılan 
Çalışmalar

Küçük çaplı ve eser bazlı makaleler bir tarafa bırakılırsa, Balkan vakıflarıyla 
ilgili Türkçe ilk çalışmayı Ekrem Hakkı Ayverdi yapmıştır. Ekrem Hakkı 
Ayverdi, Türk mimarisi hakkında müstakil pek çok çalışmalarının yanında, 
1950’lerin şartlarında Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Arnavutluk’ta 
imkân bulamadığı için, sadece Yugoslavya (Bosna-Hersek, Sırbistan, 
Hırvatistan, Kosova, Makedonya ve Karadağ’da yaptığı araştırmaları 1956’da 
“Yugoslavya’da Türk Abideleri ve Vakıflar”başlığı altında Vakıflar Dergisi’nin 
III. Sayısında neşretmiştir31. 

Ömrünü Osmanlı mimarisine hasreden Balkan mütehassısı Ekrem Hakkı 
Ayverdi, daha sonra elde ettiği imkanlarla Yugoslavya çalışmalarını genişlet-
miş, diğer Balkan ülkeleri Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Yunanistan ve 
Arnavutluk’u da ilave ederek 1979-1983 tarihleri arasında, Avrupa’da 
Osmanlı Mimarisi Külliyatı adı ile IV cilt ve 6 kitap halinde yayınlamıştır. Bu 
kitaplardan II. Ve III. Ciltleri Yugoslavya (Bosna-Hersek, Sırbistan, 
Hırvatistan, Kosova, Makedonya ve Karadağ)’da bulunan tarihî Osmanlı 
mimarî yapıları ile vakıf eserlerine aittir.

Eserleri arasında büyük makale olarak vasıflandırılan Vakıflar Dergisi’ndeki 
makalesinde, Ekrem Hakkı Ayverdi yaptığı çalışmanın yeterli olmadığını, 
kesin sonuçlar ifade etmediğini belirtmektedir. Yine de o günlerin şartlarında 
elde ettiği rakamları okuyucu ile paylaşmakta yarar gördüğünü söylemektedir. 
Bu şekilde mülahazat hanesini açık bıraktıktan sonra; 130 kadar şehir ve 
kasabada bulunan vakıflar hakkında bilgi vermektedir. II. Cihan Harbi önce-
sinde Saraybosna’da 1173 tarihi vakıf eserin mevcudiyetini kaynakların zikret-
tiğini, kendisinin ise 635 cami ve mescid bulduğunu yazmaktadır.

Yugoslavya’nın genelinde ise 1514 cami ve mescid, 745 mektep, 143 medrese, 
211 tekke, 306 çeşme, 232 han, 104 hamam, 12 misafirhane, 38 türbe, 20 
saat kulesi, 10 bedesten, 32 imaret, 18 kervansaray, 8 kütüphane, 900 sebil, 
12 dârü’l-hadis, 42 köprü ve 16 kale tespit etmiştir. Görerek bizzat şahsının 
tespit ettiği bu eserlerden ayrı olarak, ulaşabildiği kaynaklardan derlediğiOs-
manlı İdaresi döneminde Balkan coğrafyasında bulunduğunu tahmin ettiği 
genel bir eserler listesi daha hazırlamıştır.

Bu lisede, 3500 cami ve mescid, 1500 mektep, 300 medrese, 400 tekke, 1000 
çeşme,500 han, 200 hamam,25 misafirhane, 50 türbe, 40 saat kulesi, 15 
bedesten, 60 imaret,40 kervansaray, 15 kütüphane, 1000 sebil, 25 dârü’l 
-hadis, 25 dârü’l-kurra, 100 köprü ve 50 kale yeralmaktadır32.

Kemiyet ifade eden bu toplu rakamlarından sonra, gezip gördüğü ve tetkik-
lerde bulunduğu şehirlerden Üsküp, Manastır, Saraybosna, Yenipazar, 
31 Ayverdi, Ekrem Hakkı, “Yugoslavya’da Türk Abideleri ve Vakıfları”, Vakıflar Dergisi (VD), Ankara 

1956, S.III, s.151-224.
32 Ayverdi, Ekrem, Hakkı, Agm, s. 218-219.

Ömrünü Osmanlı mimarisine 
hasreden Balkan mütehassısı Ekrem 
Hakkı Ayverdi.
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Yenikasaba, Novi, Travnik, Banyaluka, hatta bir bakıma Belgrad gibi belli 
başlı şehirlerin tamamen Türk eseri olduğu kanaatine vardığını söylemekte ve 
pek çok kasabanın da Osmanlı idaresi zamanında parlak devirler geçirdiği 
tespitini yapmaktadır33. Makaleye eklediği, Mustafa Paşa Camii avlusundan 
şimale doğru çekilen panoramik resmin tetkikinden anlaşılacağı üzere, Üsküp 
şehrinin tamamıyla Türk damgasını taşıdığını yazmaktadır34. Bugün aynı 
mekândan aynı açı ile aynı bölgenin çekilen fotoğrafı ile 1955’lerde çekilen 
panoramik resmin mukayesesinden, şehir siluetinin ne kadar bozulduğu açık 
bir şekilde müşahede edilmektedir. 

Balkan vakıflarıyla ilgili ikinci çalışmayı 7-10 Aralık 1992’de Ankara’da X. 
Vakıflar Haftası münasebetiyle “Bosna-Hersek’deki Vakıf Varlıkları 
Semineri”başlığı altında Vakıflar Genel Müdürlüğü gerçekleştirmiştir35.

Daha sonra “Balkanlarda Osmanlı Vakıfları Vakfiyeleri” adı ile 2012 senesinde 
Bulgaristan’da tespit edilen 189 vakfın vakfiyesi 3 cilt olarak36, Yunanistan’da 
tesis edilen 700 küsur vakfın vakfiyesi ise 2017’de 5 cilt olarak37İRCİCA tara-
fından neşredilmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü şu ana kadar tespit edilebilen 700 vakfın vakfiye-
sini 2016 yılında “Bosna-Hersek Vakfiyeleri” adıyla Türkçe, Boşnakça vakfiye 
özetleriyle birlikte 5 cilt halinde yayınlamıştır38. 

Diyanet İşleri Başkanlığı da “Bulgaristan’da Osmanlı Dönemi Vakıf Eserleri 
Envanteri”ismi ile 2 cilt eser bastırmış39 ve ilgili yerlere ulaştırmıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde mevcut vakfiye defterleri esas alınarak 
hazırlanan bu çalışmalar, bir ilk adım olma özelliğinden dolayıelbette çok 
önemlidir, fakat mevcut haliyle yeterli değildir. Osmanlı döneminde kurulan 
vakıfların tamamının vakfiyelerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Arşivi’debulunmadığı bilinmektedir. Kaldı ki, arşiv belgelerinden vakfiyeleri-
nin olduğu kesin olarak tespit edildiği halde, henüz vakfiyelerine ulaşılama-
yan vakıflar da mevcuttur. İmam-ı Ebu Yusuf ’un kavline göre sözlü olarak 
tesis edilen ve asırlardır vakıf olarak işlem gören vakfiyesiz vakıfların sayısı da 
az değildir.

Şehirler itibariyle eksiksiz olarak şer’iyesicilleri taranmadan, Maliyeden 
müdevver defter ve diğer dokümanlar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Arşivi’nde bulunan hurufat defterleri elden geçirilmeden herhangi bir yöreye 
ait vakıfların gerçeğe yakın tespitini yapmak mümkün değildir. Nitekim 
Vakıflar Genel Müdürlüğü arşiv uzmanlarının hurufatlar üzerinde yaptığı 
araştırmadan, yayımlanan 5 ciltlik kitaplara ilaveten, Bosna-Hersek’te 700 
küsur vakfiyesi olmayan vakıf tespit edilmiştir. Bu tespit Bosna-Hersek’te 
hizmet veren vakıfların %50’den fazlasının vakfiyesine henüz ulaşılamadığını 
veya bu coğrafyada hizmet veren vakıflardan bir kısmının vakfiyesinin bulun-
madığını göstermektedir. Çalışmalar devam etmektedir, tamamlandığında 

33 Ayverdi, Ekrem Hakkı, Agm, s.218.
34 Ayverdi, Ekrem Hakkı, Agm, Resim-1.
35 “Bosna-Hersek’deki Vakıf Varlıkları Semineri”,X. Vakıflar Haftası Kitabı, Ankara 1993, s.179-298.
36 Balkanlarda Osmanlı Vakıfları Vakfiyeleri/Bulgaristan, İstanbul 2012, İRCİCA yayınları, 3 cilt.
37 Balkanlarda Osmanlı Vakıfları Vakfiyeleri/Yunanistan, İstanbul 2017, İRCİCA Yayınları, 5 cilt.
38 Bosna-Hersek Vakfiyeleri, Ankara 2016, VGM yayınları, 5 cilt.
39 Bulgaristan’da Osmanlı Dönemi Vakıf Eserleri Envanteri, DİB Yayınları, 2 cilt.
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mevcut neşriyata ilaveten bu vakıflar da kitaplaştırılacaktır. Bulgaristan, 
Yunanistan ve diğer Balkan ülkelerinde de durum Bosna-Hersek’ten farklı 
değildir.

Hemen belirtelim ki, vakıfların tamamının eksiksiz olarak tespitinin yapılma-
sı da meseleyi çözmemektedir. Sadece Balkanlarda değil bütün Osmanlı coğ-
rafyasında hakları zayi olan ve malları ellerinden alınan vakıfların haklarının 
iadesi için her bir taşınmaz hakkında belgeye dayalı bilgi sahibi olmak gerek-
mektedir. 

Bilindiği gibi AHİM vakıfları, tıpkı gerçek kişiler gibi özel hukuk tüzelkişile-
ri saymaktadır. Belgeye dayalı kanıtlar sunulduğunda mallarının iadesi bakı-
mından vakıfların lehine kararlar vermektedir.

Vakıfların zayi olan haklarının ve taşınmaz mallarının iadesini sağlayacak bilgi 
ve belgelere ulaşmak için bilgisayar teknolojisine dayalı detaylı çalışmalar 
yapılması gerekmektedir. 

Bu tür bir çalışmanın yapılabilmesi için, plan ve proğramın yanında, projede 
istihdam edilecek; danışman bilim adamlarına, vakıf, arşiv ve tapu uzmanla-
rına, mütercimlere, bilgisayar mühendislerine ve alet ve edevata ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

Yetkin kişilerden oluşacak bir ekip tarafından kaynak taraması, saha araştır-
ması ve arşiv belgeleri tedariki yapıldıktan sonra elde edilen her türlü bulgu 
ve bilgiler elektronik ortama aktarılacak, her bir belge ilgili bulunduğu vakıf 
tüzelkişiliği altında birleştirilecektir. Böylece sadece her vakfın değil her bir 
vakıf malının asırlar boyunca macerası belgelere bağlı olarak raporlaştırılacak 
hale gelecektir. Bu çalışma yapıldığı takdirde tasarruf ve mülkiyet olarak her 
taşınmaz vakıf malının kimden kime nasıl ve ne şekilde intikal ettiği, bugün 
kimin veya kimlerin üzerinde göründüğü, tasarruf ve mülkiyet değişiklikleri-
nin yasal dayanağının olup olmadığı, varsa ilgili mevzuatın ortaya konulması 
mümkün hale gelecektir.

Vakıf mallarının vakıflarına iadesi konusunda elde edilen bu bilgi ve belgeler-
le yetkililere yapılacak başvurulardan sonuç alınamadığı takdirde, iç hukukun 
tüketilmesinden sonra AHİM yolunun açılacağı ve orada da savunmaların bu 
tür çalışmalarla tespit edilmiş materyallere göre yapılacağı izahtan varestedir.

Sonuç Yerine

“Edirne’den Mostara Kültür Kervanı”benim Balkanlara yaptığım beşinci araş-
tırma gezisidir. Daha önceki seyahatlerim sonunda, “Bosna Yaralı Bir 
Ceylan”ve “Üsküp Bize Yüzünü Göstermedi”40başlıkları altında ikiyazı yazmış-
tım. Verilen isimlerden anlaşılacağı üzere bu yazılarda ilk vurgunda hissedilen 
duygusal anlar dile getirilmişti. 2000 yılında gerçekleşen birinci seyahatimde 
Boşnakları yok etmeye yönelik, medeniyetin yüzkarası soykırım savaşı yeni 
durdurulabilmişti. Canları, namusları ve malları pahasına yaşadıkları toprak-
ları korumayı başaran Boşnaklar, verilen binlerce şehidin hem yasını tutuyor 
hem de gururunu yaşıyordu.Evlerinin duvarları mermi yaraları ile delik deşik, 
camilerin minareleri boydan boya yerlere serilmiş, kubbeler imdat secdelerine 

40 Öztürk, Nazif, “Üsküp Bize Yüzünü Göstermedi”, Türkçenin 7. Uluslararası Şiir Şöleni 21-25 Kasım 
2007 Üsküp/Makedonya, Türk Dünyası Şiir Güldestesi 6, Metinler/Bildiriler/Çeşitlemeler, Ankara 
2009, s. 150-167.
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kapanmış, Mostar Köprüsü canlı yayında dünyanın gözleri önünde Hırvat 
topçularının ateşleriyle sulara gömülmüştü.İnsanlar olanca çaresizliklerine 
rağmen evlerini barklarını bırakmışlar, Balkanların en büyük ve öncü vakıfla-
rı arasında yer alanGazi Hüsrev Bey külliyesi ve Başçarşı’dan başlayarak tarih-
le bağlarını kuran manevî değerlerini ayağa kaldırmaya çalışıyorlardı.Tek-tük 
açılabilen börekçi dükkânlarında sadece kırlardan topladıkları ısırgan ve 
patates börekleri yapılabiliyordu.Şehir merkezine inebilen insanlar ancak kül-
liyenin imaret bölümünde bulunan fırından, daha fazla su içirmesi için tuzu 
artırılmış bir çörek alabiliyorlardı. Birinci yazı bu duygusal atmosferde kalem 
alınmıştı. 

İkinci yazı ise, 2007 yılında uçağımızın sisli bir havada şehri görmeden Üsküp 
havaalanına inmesinden mülhem; sanki bu durum meteorolojik bir atmosfer-
den değil de bir asır öncesinde herhangi bir taksiratları olmadığı halde onları 
yüzüstü bırakıp geriye çekilmemize ve sonrasında da arayıp sormadığımıza 
gönül koydukları yorumu yapılarak, böyle davrandıkları, bir dostun bir dosta 
inceden bir sitemi nitelemesi ile kâğıda dökülmüştü. 

Oysa şimdi alınan tedbirleri bilerek geriye doğru baktığımızda, tarihî olaylar-
da duygusallığa yer olmadığı, tarihe ağlama duvarı veya öğünme arenası ola-
rak bakılamayacağı,tarihte yaşananistenmeyen olayların tekerrür etmemesi 
için ibret alınması gerektiği ve geleceğin istediğimiz gibi şekillenmesi adına 
bugün ne yapmamız gerekiyorsa onuicra etmekle yükümlü bulunduğumuz 
hakikatiyle yüzleşiyoruz. 

Planlanan bu seyahat ve kaleme alınan yazı, tarafların yerine getirmesi gere-
ken ödevlerini hatırlatma ve yapılması gereken işlemlerin yol ve yöntemlerini 
bilimsellik ve objektiflik kriterlerine uygun olarak kayda geçirme cehdiyle 
kâğıda dökülmüştür.

Çevresinde yaşayan insanlara kısmen otonom hareket imkânı tanıyan vakıf 
müessesesini ortadan kaldırmadan veya bu mümkün değilse olabildiğince 
zayıflatmadan Müslüman toplulukları asimile edemeyeceklerini anlayan ayrı-
lıkçı ve milliyetçi unsurlar, savaş sonrasında mücadele alanını bu kültürel 
varlıklara çevirmişlerdir. Cephelerdeki çatışmalar süreli olduğu halde kültürel 
alanlardaki mücadele bir asırdır fasılasız olarak devam etmektedir.

Kültürel alanlardaki yangının tahribatı ırkçı yönetimlerin ateşinin yüksekliği 
ile doğru orantılıdır. Balkan coğrafyasında yaşayan Müslüman unsurlar ve 
onlara nefes alma imkânı tanıyan tarihî vakıf kültür eserlerinin en fazla tahrip 
edildiği ülkeler Bulgaristan, Yunanistan ve Arnavutluk olmuştur. Buralarda 
minareler yıkılmış, ortadan kaldırılamayan camiler, müze, galeri veya kilise 
çevrilmiştir. 

İnsanlığın yüzkarası son Bosna savaşı yıllarındaki yakılıp-yıkılanlar bir tarafa 
bırakılacak olursa, Jozip Broz Tito dönemi Yugoslavya’sında kültürel tahriba-
tın daha az olduğu söylenebilir. Ancak günümüzde aynı iyimserliğin devam 
ettiğini ifade etmek mümkün değildir. Bağımsızlığına kavuşan her ülke ken-
dine yeni bir kimlik inşa etmeye çalışmaktadır. Bu hamlenin ilk adımı, şehir-
lerden başlayarak mevcut kültürel kimliği ortadan kaldırma çabalarıyla ortaya 
çıkmıştır. Günümüzde kültürel kimliğin müşahhas numunelerini yakıp-yıka-
rak ortadan kaldırmak mümkün olmadığı için gölgeleme ve öteleme yöntem-
leri uygulamaya konulmuştur. Üsküp ve Mostar örneğinde olduğu gibi tarihî 
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dokuyu tarumar ederek devasa heykeller dikmek veya çevre ile hiçbir uyum-
luluğu olmayan sırf minareleri gölgelemek adına göklere uzanan çan kuleleri-
ne sahip katedraller inşa etmek, yeni kimlik inşa çabasının gün yüzüne çıkan 
numuneleridir. Bu yöntemleri benimseyen kesimler bilmiyorlar ki, bilge kral 
Aliya İzzetbegoviç’in deyimiyle haçlar ne kadar yükseklere dikilirse dikilsin, 
güneş batıp ay ve yıldızlar ortaya çıktığında, hilal yine en yücelerdedir.

Yaşanmış ve yaşanan hadiselerin etrafında dönüp dolaşmadan sözün özünü 
söylemek gerekirse, nasıl ki insan kendi ailesini ve kimliğini seçemiyorsa, 
milletler de ülkelerinin coğrafi konumunu, komşularını ve jeopolitiğini değiş-
tiremiyor. Tarihte yaşananlar ne olursa olsun Türkiye ve Balkan ülkeleri birle-
rinin komşusudur.

Türkçe bir atasözü var:“Komşu komşunun külüne muhtaçtır”diye. Kader, bizle-
ri ve ülkelerimizi komşu yapmış, komşuluk hukukuna uyalım ve gerçekten 
komşular olalım, başka ne bir söze ne de eyleme ihtiyaçvardır.

Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı yolculuğunda karşılaştığım ve benim için 
gerçekten sürpriz olan iki haberim var. Her ikisi de araştırmayı ve arşivlerde 
toz yutmayı hak edecek cinsten. Bu yüzden yazımda onlara yer veremedim 
ama, hemşehirlileri olarak hiç değilse yazılı kayda geçirmeden de edemedim. 
İleride üzerinde duracağımı belirterek yazımın son cümlesini onlara ayırmak 
istiyorum:

Bunlardan birincisi Kanunî döneminde Maraş’tan getirtilerek iskân edildiği 
anlaşılan Kosova/Prizrende Maraş Hisar mahallesi adıyla bir semtin halen 
mevcut olduğunu tevafuken öğrenmem; ikincisi de Makedonya/Ohri’de T.C. 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün onarmakta olduğu Maraşlı Ali 
Paşa Camii’dir.

Fotograflar çektim, notlar aldım, saha araştırmaları yaptım. Bu yöntemlerle 
elde ettiğim verileri arşiv belgeleriyle buluşturduğumda inşallah sizlerle payla-
şacağım.

Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç’in 
deyimiyle haçlar ne kadar 
yükseklere dikilirse dikilsin, güneş 
batıp ay ve yıldızlar ortaya 
çıktığında, hilal yine en 
yücelerdedir. 
9 Mayıs 2018 Saraybosna-Bosna-
Hersek



BİZİM SINIRIMIZI TÜRKÜLERİMİZ ÇİZER

ÖYLE her edebi türde kalem oynatmak benim harcım değil. Şiirden deneme-
ye geçmem bile yıllarımı aldı. Bizim Külliye dergisinden dolayı mecbur kal-
masaydım şiirle yetinir, deneme türüne de asla kucak açmazdım. Ben sevdi-
ğim türlerin okuru olmakla yetiniyorum. Hem bazı türlerde bir duyguyu, bir 
düşünceyi kaleme almak ziyadesiyle disiplin, dikkat ve masraf istiyor. Gezi 
türü bunlardan biri…

Mesela ver elini Bulgaristan, Batı Trakya, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, 
Karadağ, Bosna-Hersek diyeceksiniz,oesnada bir rehber bulacak, ona sorular 
soracak, notlar alacaksınız. Gezi yazısı bu; tarihinden, havasından, suyundan, 
ekonomisinden, sanatından kısaca bütün bunları karakterine sindirmiş 
Balkanların insanından bahsetmek için araştırmaya incelemeye koyulacaksı-
nız

Diyeceğim o ki; sanat disiplini edinmişimdir belki ama iş başa düşünce gezi 
türüne sırtımı dönmekten alıkoyamıyorum kendimi. Yüzleşme mecburiyetin-
de kaldığımda iseonun yönünüusulca edebiyatın bukalemunu denemeye 
çeviriyorum. Zaten bütçem de müsaade etmiyor gezmeye. Gezerek öğrenmek 
hevesimi çok defa gezi eserlerine yolluyorum.

Benim de bazen cep aynası tutanım oluyor tabii. 

Hani Sait Faik’in “Bir İlkbahar Hikâyesi” var ya, o hikâyeyi Hasret Çıbanı 
isimli denememde özetlemiştim. Tekrar özetleyeceğim.

“Bir İlkbahar Hikâyesi”nin kahramanı on-on iki yaşlarında bir çocuk. 
Babasının tayini nedeniyle yaşadıkları şehirden yaylı arabayla ayrılmak zorun-
da kalırlar. Kahramanımız, bu yolculukta hastalanır. Kışı, yerleştikleri kasaba-
da kiralanan evin odasında geçirir. Sokağa çıkamaz, okula gidemez, arkadaş 
edinemez.

Bahar gelmiş, çimenlere, çiçeklere domur domur çiğ düşmüş, tabiat, gizlediği 
renkleri, dağa, bayıra, yaylaya salıvermiştir. 

Çocuk bahardan, baharın renklerinden habersiz odada… 

Bir sabah kahramanımızın odasına pencereden bir kuş girer. Duvara, tavana 
konar. Bir o yana bir bu yana seğirtir. Hayır! Hayır! Kuş değil bu, bir ışık! 
Yaşıtı olan karşı komşu kızı, cep aynası tutmuştur kendisine. Sever bu oyunu. 
Ertesi gün çocuk da bir cep aynası edinir; başlarlar komşu kızıyla ışık oyunu-
na… 

Ay geçer. 

Yine babasının tayini çıkar. Yine eşyalar yaylı arabaya yüklenir, düşerler yola. 
Çocuk, yolda ağaçların yaprakları arasında dalgalanan ışık huzmesini görünce 

Nazım Payam
Şair-Yazar
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komşu kızıyla oynadıkları ışık oyununu hatırlar içli içli ağlar. Ailesi, ayna 
oyunundan habersizdir; ağlayışa bir anlam veremez.

Yıllar sonra bu ışıklı sevgi oyununu, bu oyunun mahsulü ağlayışı bir daha 
yaşayamadığını kabullenen kahramanımız:“O zamandan bu zamana tam otuz 
sene geçti. Kimsenin yüzüne ayna tutmadım. Kimse yüzüme ayna tutmadı.”-
der, iki sayfaya sığdırılan hikâyesini bitirir.

O hikâyenin bittiği yerde bu kez bizim hikâyemiz başlar. 

Nisan ayı başlarındaydı, Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. yılı dolayısıyla düzen-
lenen şair, yazar, ilim ve fikir adamlarının katılacağı Edirne’den Mostar’a 
Kültür Kervanı yolculuğuna davet edildim. Böylece on gün sürecek gezi için 
bana da ayna tutulmuş oldu. 

Hatırlanışıma, Kültür Kervanına katılacağıma Balkan dağları kadar sevindim.
Ancak Edirne’de Koşukavak turizm otobüsüne yerleşir yerleşmez “Kültür 
kervanına katılan arkadaşlar gezimizle ilgili yazı hazırlayacak” şartı koşuldu.
Bu, benim için adeta beceriksizliğimi ortaya çıkaracak bir şarttı.

Kaldıramıyorum korkumu, kıramıyorum aramızdaki mesafeyi gezi türüyle.
Gezi boyunca ne not tuttum ne değiştirilmiş isimleri kayda geçtim ne de 
dikkat çekici hususları belirginleştirdim. 

Verilen sürenin son günü. D. Mehmet Doğan’ın sevecen ve otoriter üslubu 
beni hepten köşeye sıkıştırdı. Ona gezip gördüğüm yerleri sıcağı sıcağına 
kaleme almakta mahir olmadığımı, kendimde demlenmeye bıraktığımı belir-
temedim.

Bu husustandır ki bu yazıda Osmanlı’nın Balkanlar’daki bayındırlığına şahit 
olarak gösterebileceğimiz vakıf eserlerini, yer yer minarelerin çevresine serpil-
miş ve birbirine sığınmış evleri, yeşil ulu dağları, romanların konu edindiği 
köprüleri, yönümüzü umursamayıp sürekli yanık bağrımıza doğru akan 
ırmakları maalesef detaylandırmayacağım. Görüşüp konuştuğumuz Evlad-ı 
Fatihan’ın özlemini, konumuyla, biçimiyle hâlâ vatan coşkusu veren Alperenler 
tekkesini, Sarı Saltuk’u anlatamayacağım.

D. Mehmet Doğan’ın yerli yerince yaptığı sabah vaazlarından, Balkanların 
dört yüz küsur yıl elimizde kalışından bahsedemeyeceğim. Bugün Balkanlar’da 
Müslümanlara yapılan zulmün Türk kavramı üzerinden yürütüldüğüne, Batı 

Rahman Ademi, Kültür Kervanı’nın 
bir turistik bir gezisi olmadığından 
söz etti. Nusret Omerika ise hayatını 
yazı yazarak sürdürdüğünü ve 
hazırlamış olduğu eserlerden 
örnekler verdi. Boşnak yazar Senad 
Hasanagiç’in  haklı önerilerine 
(Komünizm bizim rüyamızdı. Burası 
küçük Moskova’ydı. Bizi 
köklerimizden uzak tutuyordu. Ama 
yaşanan savaşla birlikte kimliğimize 
ulaştık…) Değinemeyeceğim. Üstünü 
örtmeksizin öylece zamana 
bırakacağım. Nazif Öztürk, Balkan 
vakıflarını anlattı.Yunus Emre 
Enstitüsü Salonu.
8 Mayıs 2018 Mostar/Bosna-Hersek
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Trakya’da Gümülcine müftüsünün 
yakınmasına, Halveti şeyhinin 
tedirginliğine, Boşnak yazar Senad 
Hasanagiçlerin haklı önerilerine 
değinemeyeceğim. Üstünü ört-
meksizin öylece zamana bırakaca-
ğım. 

Yine yol arkadaşlarımızın cana 
yakın, uyumlu olgunluklarını, 
oralarda yetişmiş onlarca, yüzlerce 
şair, yazar ve Osmanlı devlet 
adamlarının eserlerini açamayaca-
ğım. 

Eskiden şeyhler el verirdi. 
Kalkandelen şehrinde, Harabati 

Dedebaba Bektaşî Tekkesinde tekke şeyhinin yakama gül takışını bir başka 
bahara bırakacağım. Çünkü yazı talep süresi göz açıp kapayıncaya kadar! 
Bitti.

Ama önceleri yaptığım gibi ben, yine ruh sarsıntımın dinmesini bekleyecek, 
geride bıraktıklarımızı zaman zaman belleğimde devşirecek ve kısım kısım 
denemelerime kotaracağım.

Edirne’den Mostar’a kültür gezisine ne kadar sevindim ise yolculuk süresince 
ve sonraları bir o kadar hüzünlendim. Elbette hakiki sanatçı ve fikir adamı 
popülist olaylarla biçimlenecek insan değildir. Lakin kaybettiklerimizi bize 
göstermeyen yıllar, çoklarının değer biçmesini köreltiyor. Özünde taşıdığı 
köze kül serpiyor.

Şimdilik şu kadarını söyleyeceğim: 

Türkülerimizin çizdiği sınırı keşke evvelinde görseydim.

Eskiden şeyhler el verirdi. Kalkandelen 
şehrinde, Harabati Dedebaba Bektaşî 

Tekkesi’nde tekke şeyhinin yakama gül 
takışını bir başka bahara bırakacağım.        

4 Mayıs 2018 Makedonya

Kültür Kervanı Mostar Programı’ndan bir görünüm. Sağdan: Rahman Ademi’nin yanında Mostar 
Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yunus Dilber. 8 Mayıs 2018 Mostar/Bosna-Hersek



21. ASIRDA BİR KERVANA KATILMAK

İlk Duygular

HEYECANIM daha ilk teklif geldiği zaman başlamıştı. “Edirne’den Mostar’a 
Kültür Kervanı” ile on gün boyunca Balkanlarda 7 ülke 20 şehir dolaşılacaktı; 
hem de şair, yazar, araştırmacı, bilim adamı birçok değerli kimse ile… 

İlk günden itibaren aklım, fikrim oralarla meşgul oldu.Oraların tarihini 
düşündüm, oraların hayalini kurdum, oraların rüyasını gördüm. Bir de 
“Rumeli” ve “Evlad-ı Fatihan” deyimleri dolandı dilime; kaç kez seslice dil-
lendirirken yakaladım kendimi. 

İlk Durak Edirne (30 Nisan Pazartesi)

29 Nisan günü İstanbul’da kervana dâhil oldum. Ertesi sabah Edirne’ye doğru 
yola çıktık. Edirne, şimdi serhat şehrimiz. Bir zamanlar daha ötelere uzanan 
topraklarımızın en gerisindeki üs idi. Aklıma kuruluş döneminin gaza yılları 
geliyor. Süleymanşah, Birinci Murad, Yıldırım Beyazıd…Edirne deyince çok 
şey geliyor aklıma. Ama en çok Selimiye. Onu görecek olmak beni heyecan-
landırıyor. Etrafı yemyeşil yollardan geçip şehir merkezine yaklaşınca bu 
muhteşem eser görünmeye başladı. 

Bir Edirne âşığı ve uzmanı olan Mustafa Hatipler karşıladı bizi. Önce karnı-
mızı doyuralım ki rahat rahat dolaşalım demiştik. Daha otobüsten inmeden 
kulağımıza gelen davul zurna sesleri dolayısıyla bayram mı, şenlik mi var diye 
düşünürken, inince gördük ki bizi karşılamak içinmiş. Lokantanın kapısında 
başlayan Rumeli havaları, yemek sırasında da devam etti. Peşpeşe sıralanan 
türküler sadece eğlencelik değil. Rumeli’nin hayatı, acıları, sevinci ve hüznü 
var. Bir de muhteşem geçmişin yâdı ve beraberinde coşkusu…

Sonra Selimiye. Mimar Sinan’ın, Sultan İkinci Selim adına yaptığı ve “Ustalık 
eserim” dediği cami. Mimar değilim ki uygun kelimeleri bulup sanat değerini 
anlatayım. Ancak muhteşem, muazzam, harika, göz kamaştırıcı gibi kelimeler 
geliyor dilime. Görebilmek büyük bir şans, orada namazını eda edebilmek 
büyük bir mutluluk. 

Sevinç ve hüznü bir arada yaşıyorum. Aklımda Necip Fazıl’ın “Mermerlerin 
nabzında hâlâ çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgâr o sedayı? Allah bir!” 
mısraları.Bu muazzam yapının içinde, dışında, sağında, solunda dolaştım 
durdum. Birazdan ayrılacağım bu güzelliği nakşetmek istiyorum zihnime. 
Lakin heyhat! Hafıza zayıf, dimağ sınırlı. Çareyi fotoğraf çekmekte buluyo-
rum ben de herkes gibi.

Sonra Selimiye’nin hemen yanı başında bir başka abidevi eser: Eski Cami. 15. 
Yüzyılın başında yapılan bu cami Osmanlı’nın büyümesinin simgesi kabul 
ediliyor. O da görülmeye değer muhteşem bir eser.

Mehmet Sarmış
Eğitimci-Yazar / TYB Şanlıurfa Şubesi 
Başkanı
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Her adımda, Şeref Başkanımız D. Mehmet Doğan’ın deyimiyle “fenafil 
Edirne” olmuş olan Mustafa Hatipler, nazik, kibar bir Osmanlı çelebisi eda-
sıyla rehberlik ediyor. Bir insan, bir şehirle bu kadar mı özdeşleşir? Edirne’nin 
her karışını biliyor, sadece maddesini değil, manasını, maneviyatını da biliyor, 
sadece bilmiyor, yaşıyor ve yaşadıklarını beraberindekilere yaşatıyor.

Akşam Meriç’in öte yakasındaki tek toprağımız olan Karağaç’ta ilk şiir ve 
edebiyat etkinliğimiz var. Lozan’a göre Yunanistan’ın Anadolu’yu işgali sıra-
sında verdiği zarardan dolayı ödemesi gereken tazminata karşılık bize terket-
tiği yer Karaağaç. Meriç’i de görüyor gözlerim. Nice ordulara, nice olaylara 
şahit olmuş bu nehrin, şimdi böyle nazlı nazlı aktığına bakmamak lazım, 
mevsiminde yağan yağmurlarla coşup sele dönüştüğü, önüne geleni sürükle-
diği, çok canlar yaktığıaz değil. Osmanlı’nın 19. yüzyıl başında inşa ettiği 
Mecidiye Köprüsünden geçiyoruz. Köprünün manzarası gündüz başka güzel, 
ışıklar yanınca gece bir başka güzel.

İlk şiir ve edebiyat etkinliği. Genç bir izleyici grubu. Şeref Başkanımız D. 
Mehmet Doğan ve Genel Başkanımız Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan ilk 
konuşmalarını yapıp bu tarihi gezinin amacını ve önemini anlattılar. 
Arkadaşlarımızın Edirnelilerle icra ettikleri ilk edebiyat performanslarını izle-
dik. Burada ilk defa şiirle beraber öykü ve hatıraların da okunmasına şahit 
oldum.

Bulgaristan

1 Mayıs doğum günüm. 57. Yaşıma sınırda girmek nasipmiş. Bu, benim 
Batı’ya doğru ilk yolculuğum. 

Önümüzde bir zamanlar bizim olan topraklar uzanıyor. İçimde tarif edeme-
diğim duygular kıpraşmakta. Heyecanlıyım. Mutluyum. Bir yandan da 
aklımda tarihi olaylar dönüp duruyor. Orhan Gazi’nin oğlu Veliaht Şehzade 
Süleymanşah’ın ve özellikle Sultan Birinci Murat’ın ve Yıldırım Beyazıt’ın 
fetihleri… Sel gibi akan ordular, rüzgâr gibi uçan atlar, kılıçlar, kalkanlar, 
mızraklar… Şehitler, gaziler… Önden giden, dervişler, akıncılar, o devrin 
iskân siyaseti gereği arkadan göçürülen aşiretler… Karşı koyanların yanı sıra, 
“Gelin bizi kendi soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın zulmünden kurtarın” 
diyen yerliler…Savaşlar, savaşlar, savaşlar… Zafer yılları… Okurken ve 
öğrencilerime anlatırken kendimden geçtiğim güzel ve mutlu dönemler…

Selimiye’nin hemen yanı başında bir 
başka abidevi eser: Eski Cami. 15. 

Yüzyılın başında yapılan bu cami 
Osmanlı’nın büyümesinin simgesi 

kabul ediliyor. O da görülmeye değer 
muhteşem bir eser.



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN 40. YILINDA EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI 241

Bulgaristan’la aramız çok kötü değil, ama çok iyi de değil. Benim aklım zafer 
yıllarındayken rehberlerimiz yakın tarihin bozgun yıllarını hatırlatıyorlar. 
Önce 1877-78’deki 93 Harbi, sonra 1908’de Bulgaristan’ın bizden ayrılıp 
bağımsız oluşu ve 1912-13’te esas büyük facia olan Balkan Savaşları… Bir 
zamanlar öğrencilerime o ilk zamanları zevkle, heyecanla anlatırdım, bu boz-
gun yıllarını anlatırken de acı çekerdim. 

Rehberimiz Rıfat Bey,bu sefer daha yakın tarihteki bir başka zulmü ve acıyı 
dillendiriyor. 1980’lerin başlangıcındaki benim de hatırladığım bir başka 
acıklı sayfa. O yıllarda Konya’da üniversite öğrencisi idim ve iyi hatırlıyorum. 
Komünist diktatör Todor Jivkov, Bulgaristan’da tek millet, tek dil olacak diye-
rek, önce Pomaklara ve Romanlara karşı başlattığı asimilasyonpolitikasını 
daha sonra Türklere yöneltmişti. Medreseler ve Kur’an kursları kapatılıyor, 
seçmeli Türkçe dersleri kaldırılıyor, başörtülü kadınlara başlarını açmaları için 
baskı yapılıyor, camiler ibadete kapatılıyor, Hacca gitmek ve çocukların sün-
net edilmesi, düğün, cenaze gibi hayatın en önemli alanlarındaki dini ve milli 
uygulamalar yasaklanıyordu. 1984 Yılından itibaren baskılar daha da arttırıl-
mış, anadilin konuşulması yasaklanmış ve kişi isimleri Bulgar isimleri ile 
değiştirilmeye başlanmıştı. Yasaklara uymayanlar en acımasız bir şekilde ceza-
landırılıyor, hatta öldürülüyordu.Baskının ve işkencenin sembolü, Tuna nehri 
üzerindeki bir adada kurulan Belene Kampı idi ki o dönem bu isimle filmçev-
rildiğini de hatırlıyorum. Bu arada direniş de başlamıştı. Bu olaylar Türkiye 
ile Bulgaristan’ı savaşın eşiğine getirmişti.Nihayet 1989 yılında karşılıklı 
restleşmenin ardından Jivkov’un “sınırları açın, gelen gelsin” demesi üzerine 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal Türkiye’nin sınırlarını sonuna kadar açmış ve 
çok kısa zamanda yüz binlerce Türk anavatana göç etmişti. 

Otobüsümüz yeşillikler içerisinde ilerliyor. Yollarımız sık sık Meriç’le kesişi-
yor. Sofya’nın güneyindeki Rila Dağlarından doğuyormuş. Üzerinde hiç baraj 
yokmuş. Sağda Bulgaristan’ı kuzey batısından doğusuna doğru ortadan bölen 
600 km uzunluğundaki Koca Balkan Dağları. Üzerindeki tek geçit olan 
Şıpka, tarihimiz açısından önemli bir yer. 93 Harbi sırasında Bulgarların da 
yardımı ile Ruslar bu geçidi geçip İstanbul’a kadar ilerlemişler ve savaşın 
sonunda 3 Mart 1878’de Ayestafanos Antlaşması imzalanmış. Bu antlaşma ile 
yarı bağımsızlık kazanan Bulgarlar bu tarihi “Bulgaristan’ın Türk esaretinden 
Kurtuluş/Bağımsızlık Günü” olarak kutluyorlarmış. Bir de “Şıpka Kahramanı” 
olarak anılan Müşir Süleyman Hüsnü Paşayı hatırlıyorum. O savaşta Rusları 
Şıpka Geçidinde durdurmak ve ilerleyip Plevne’de Ruslara karşı şanlı bir 
savunma yapan Gazi Osman Paşa’ya lojistik destek sağlamak ve onu kurtar-
mak için büyük mücadele vermiş ama başaramamış. Önce kahraman ilan 
edilen Paşa daha sonra cephe gerisindeki entrikalar yüzünden suçlu bulun-
muş, hapsedilmiş, idam cezası sürgüne çevrilmiş ve rütbeleri sökülerek gittiği 
Bağdat’ta on dört yıllık bir sürgün hayatının sonunda vefat etmiş, oraya 
gömülmüş.

Kırcaali (1 Mayıs Salı)

Bulgaristan’ın güneydoğusunda, Rodop Dağlarının eteklerinde, Arda Nehri 
üzerinde kurulmuş çok güzel bir şehir. Hemen belirtelim ki Osmanlı, fethet-
tiği yerlerde kendi kurduğu şehirlere yeni isim verirken, eski yerleşim yerleri-
nin isimlerini değiştirmemiştir. Zaman içinde halk bu isimleri kolayına geldi-
ği şekle sokmuştur. Ancak Osmanlı sonrasında yönetime gelenlerin ilk işlerin-
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den biri bu isimleri değiştirmek olmuş. Kırcaali, adı Türkçe olan ender yerler-
den biri. Şehrin genelinde Türkler çoğunlukta olmakla beraber merkezde 
nüfusun yüzde 70’ini Bulgarlar oluşturuyor. Belediye başkanının Türk olduğu 
tek yerleşim yeri burasıymış Ancak maalesef yanlış siyasi hesaplar ve bölün-
meler dolayısıyla yapılacak ilk seçimde başkanlığı Bulgarlar alacakmış. Gel de 
üzülme, kahrolma! Gezimizin ileriki aşamalarında da bu durumlarla sık sık 
karşılaşacak ve dertleneceğiz.

İlk durağımız Kırcaali Bölge Müftülüğü. Küçücük bir odaya sıkışıp Bölge 
Müftüsü Beyhan Mustafa Mehmed’i dinliyoruz. Genç, iri yarı, sevimli bir 
yüzü var. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 
mezun olmuş. Türkiye Türkçesi ile konuşuyor. Sonradan öğreniyoruz ki bura-
da herkes Türkiye Türkçesi konuşuyor, öyle Rumeli ağzı denilebilecek bir 
farklılık yok. Müftü Bey’in başta Türkiye olmak üzere İslâm dünyasını iyi 
takip ettiği anlaşılıyor. Sorumluluğunun bilincinde. Bulgaristan’ın şartlarını, 
Müslümanların sıkıntılarını iyi biliyor.

Halen eğitim dilinin Bulgarca olmasının ve seçmeli din dersinin uygulanama-
masının milli ve manevi kimliğin muhafaza edilmesinde büyük bir engel 
olduğunu belirtti. 

Müftü Bey, daha sonra son yıllarda Türkiye’nin de desteği ile bir şeyler yap-
maya çalıştıklarını söyledi. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İslâm 
Enstitüsü ve imam hatip liselerine yaptığı yardımlardan söz etti. Bulgaristan’ın 
Avrupa Birliği sürecine girmesi ile beraber gençleri kontrol etmekte zorlan-
dıklarını, bilinçlendirici çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca ülke genelinde 
toplu sünnet, iftar ve kurban programları düzenlediklerini, ihtiyaç sahiplerine 
yönelik yardım çalışmaları yaptıklarını da sözlerine ekledi. 

Müftünün konuşmasından burada mevlid programlarına ilginin çok büyük 
olduğunu, Süleyman Çelebi’nin “Vesiletü’n-Necat”ının çok sevildiğini ve 
okunduğunu, ayrıca çok sayıda mevlid yazıldığınıda öğrendik. Pomak 
Müslümanlar Türklerden kopmasın diye mevlidin Pomakçasını da basmışlar. 
Sona doğru bize kıt imkânlarla bastırdıkları “Rahmet Esintileri”, “İman 
Esasları” ve Türkçe, Pomakça “İlahiler” adlı kitapçıklarla beraber minik bir 
not defteri ve kalem hediye ettiler.

15. yüzyılda yapılmış olan Yedikızlar 
Camii. İçi, dışı, hemen yanı başındaki 
küçük minaresi tamamen ahşap olan 

bu camiyi yedi genç kız yaptırmış. 
Nişanlıları savaşa gidip bir daha geri 

dönmeyen bu kızlar, gördükleri bir 
rüya üzerine çeyiz paraları ile bir 

cami yapmaya karar vermişler. 
Paraları az olduğu için kimselerin 

yanaşmadığı işi sonunda dört 
hayırsever usta kabul etmiş ve bir 

gün bir gecede veya yedi gün yedi 
gecede bitirmiş. 

1 Mayıs 2018 Kırcaali-Bulgaristan
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Müftülükten çıktıktan sonra hemen aynı mekândaki Kırcaali Merkez 
Camii’nin bahçesindeki Kırcaali’nin kabrini ziyaret ettik. Şehre adını veren 
Kırca Ali ile ilgili ta Buhara’ya kadar uzanan efsaneler var.  Bütün ekip beyaz 
mermerden yapılan kabrin etrafına toplanıp Gazi Kırca Ali için dua ettik, 
Fatihalar okuduk. 

Sonra yola devam ettik. Bu sefer yolumuz 15. yüzyılda yapılmış olan Yedi 
Kızlar Camii’ne düştü. İçi, dışı, hemen yanı başındaki küçük minaresi tama-
men ahşap olan bu camiyi yedi genç kız yaptırmış. Nişanlıları savaşa gidip bir 
daha geri dönmeyen bu kızlar, gördükleri bir rüya üzerine çeyiz paraları ile bir 
cami yapmaya karar vermişler. Paraları az olduğu için kimselerin yanaşmadığı 
işi sonundadört hayırsever usta kabul etmiş ve bir gün bir gecede veya yedi 
gün yedi gecede bitirmiş. Sadece ahşap malzemeden ve hiç çivi kullanılmadan 
yapılmış. İbadete açıldığı günden sonra da kızlar kaybolmuş, onları bir daha 
gören olmamış. O günden beri hem ibadet hem ziyaret için her taraftan çok 
sayıda kadın erkek camiyi ziyaret gelirmiş. Hıdırellez günü ise dolup taşar, 
Kur’an’lar okunur, kurbanlar kesilir, şenlikler düzenlenirmiş.

Yolda zaman zaman Rumeli türküleri dinliyoruz. Çoğunu daha önce de din-
lediğim bu türkülerin kendine mahsus nağmeleri olmakla beraber konular ve 
duyarlık Anadolu’nunkilerden farklı değil. Aşk, ayrılık, hüzün ve ölüm… 
Şükriye Tutkun’un sesinden Arda Boyları beni her zamanki gibi etkiliyor. 

Ah annecim, ah annecim yaktın ya beni.
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni.

Sonra yolumuzu, Bulgar Türklerinin özgürlük mücadelesinin sembol isimle-
rinden Nuri Turgut’un mezarına düşürdük. Bugün kendisine Bulgaristan’ın 
“Nelson Mandelası” deniliyor. 2004’te vefat etmiş. Otobüsten inip yeşillikler 
içinde bir süre yürüdükten sonra mezarın başında toplandık. Kur’an okudu. 
Ruhuna Fatihalar gönderdik.

Şair Yazar Buluşması

İkindiye doğru gezimizin ikinci edebiyat etkinliği için TİKA tarafından 
düzenlenen Ömer Lütfi Kültür Derneğine vardık. Dernek Başkanı Müzekki 
Ahmed’in buralara çok hizmeti olmuş. Bölgeyi ve insanlarını çok iyi tanıyan, 
sevilen, sayılan, mütevazı biri. Fahri Tuna onun için “Çağdaş Malkoçoğlu” 
diyor. 

Tahmin edemeyeceğim kadar 
heyecanlıydım. Mikrofona geçince 
önce ekiptekiler içinde en uzaktan 
gelenin ben olduğumu söyleyip 
dostların gönderdiği selamları ilettim. 
Sonra o coğrafyanın bendeki etkisi 
ile “Şafak Hasreti” isimli şiirimi 
okudum. Sesim titriyordu. Kırcaali 
Ömer Lütfi Kültür Derneği salonu.
1 Mayıs 2018 Kırcaali-Bulgaristan
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Programın açılışında Müzekki Ahmed ve TYB Genel Başkanı Musa Kâzım 
Arıcan konuştular. Programda ben de vardım. Tahmin edemeyeceğim kadar 
heyecanlıydım. Mikrofona geçince önce ekiptekiler içinde en uzaktan gelenin 
ben olduğumu söyleyip dostların gönderdiği selamları ilettim. Sonra o coğraf-
yanın bendeki etkisi ile “Şafak Hasreti” isimli şiirimi okudum. Sesim titriyor-
du.

Programın sonunda üç kişiden oluşan Dostlar Grubu sahne alıp bağlama 
eşliğinde türkü söylemeye başladılar. Rumeli türkülerinden sonra güzel bir 
sürpriz yaptılar ve “Urfa’nın etrafı dumanlı dağlar”ı okumaya başladılar. 
Memleketimin adının oralara kadar ulaştığını görmek çok hoşuma gitti.

Program çıkışında bir başka sürprizle daha karşılaştım. 1990’larda Urfa’da 
görev yaptığını söyleyen Osman Akın ile tanıştık. Ayaküstü Urfa ile ilgili 
hatıralarından söz etti. 

Filibe (2 Mayıs Çarşamba) 

Kırcaali programımızı bitirdikten sonra Filibe’ye doğru yola çıktık. Yol 
boyunca 1989 yılındaki Bulgar asimilasyon zulmünden kaçıp Türkiye’ye sığı-
nan yüzbinleri anlatan “Zorunlu Göç” belgeselini izledik. 

Bulgarların Plovdiv adını verdikleri Filibe, ülkenin Sofya’dan sonraki ikinci 
büyük şehri.300 Bini aşkın nüfusunun yüzde 15 kadarı Müslüman’mış. 
Aklıma son dönem Osmanlı felsefecilerinden Şehbenderzade Filibeli Ahmet 
geliyor. Tasavvufi romanın bizdeki ilk örneği sayılan “Âmak-ı Hayal”in yazarı. 
Kitabı yıllar önce okumuştum. Düşünüyorum da pek bir şey hatırlayamıyo-
rum. 

Gece vardık şehre ve doğru otele yerleştik. Ertesi sabah şehri gezmek için yola 
çıktık. Şehir Meriç’in iki yakasına kurulmuş. Güneyi eski şehir, kuzeyi daha 
sonra gelişmiş. Köprü yapıldıktan sonra gelişen bu kısma, bizde her yerde 
olduğu gibi Karşıyaka denilmiş, daha sonra verilen pekçok isme rağmen halk 
arasında hâlâ “Karşaaka” deniliyormuş. Kervanın büyükleri Filibe başkonso-
losunu ziyarete giderken biz güneyinde eski şehrin eski sokaklarında dolaştık. 

Bir ara bir mevlevihaneye denk geldik. Ancak şimdi lokanta olarak kullanıl-
dığı ve özel mülk olduğu için dolaşamadık.

Burda iki camii var. Biri halkın Cuma Camii dediği Muradiye Camii, diğeri 
İmaret Camii. Biz Muradiye Camii’ne gittik. Murad Hüdâvendigâr zamanın-
da yapılan bu oldukça büyük ve güzel cami, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından aslına uygun olarak restore edilip 2008’de ibadete açılmış. Girip iki 

rekât namaz kıldım. Bu 
kadar kilisenin arasında 
adeta bir sığınak gibi. Tarih 
kokuyor, huzur veriyor.
Filibe ile beraber gezimizin 
Bulgaristan kısmı sona erdi.

Otobüse binip yola revan 
olduk. Bir hayli yorulmuş 
ve acıkmıştık. Rehberlerimiz 
her şeyi düşünmüşler. Yol 

Yol üzerinde bizimkilerin işlettiği 
bizimkilere çok benzeyen bir 

lokantada mola verdik. Güler yüz, 
tatlı dil, temiz hizmet. Bol kavurma, 

salata, yoğurttan oluşan nefis bir 
yemek. En güzeli de alaturka tuvalet 

ve abdest alma yerinin olması. Ne 
kadar sevindim anlatamam. Sırf 
böyle bir şey için şükredeceğimi 

bilmezdim.
2 Mayıs 2018 Yunanistan sınır yolu-

Bulgaristan 
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üzerinde bizimkilerin işlettiği bizimkilere çok benzeyen bir lokantada mola 
verdik. Güler yüz, tatlı dil, temiz hizmet. Bol kavurma, salata, yoğurttan olu-
şan nefis bir yemek. En güzeli de alaturka tuvalet ve abdest alma yerinin 
olması. Ne kadar sevindim anlatamam. Sırf böyle bir şey için şükredeceğimi 
bilmezdim.

Yemekten sonra baştan beri bize rehberlik eden, tatlı dilli güler yüzlü rehbe-
rimiz Rıfat Bey’den ayrıldık. 

Yunanistan

Bulgaristan’dan sonraki durağımız Yunanistan. Önce Gümülcine’ye uğrayaca-
ğız, geceyi Selanik’te geçireceğiz. 

Batı Trakya (2 Mayıs Çarşamba)

Yunanistan’da Türklerin yaşadığı tek yer Batı Trakya. Çünkü Lozan 
Antlaşması’na göre onun dışında yaşayan Türkler nüfus mübadelesine tabi 
olduğu için Türkiye’ye göçmüş. Mübadele deyince de aklıma bir sürü acıklı 
olay geliyor. Anadolu’daki Rumlarla Yunanistan’daki Türkler karşılıklı olarak 
yer değiştiriyor. Onbinlerce insanın, asırlarca yaşamış olduğu yerlerden, kom-
şularından, hatıralarından koparılması, malından mülkünden, vazgeçmesi, 
tanımadığı bilmediği yerlerde yaşamaya mecbur kalması…

Mübadillerin bu durumu çok iyi açıklayan bir sözleri var; “İnsan Ziyanlığı”. 
İçini acıtıyor insanın. Aslında sadece bu söz bile mübadelenin ne demek oldu-
ğunu anlatmaya yeter. Edirne’de tanıştığımız Mustafa Hatipler’in de 
“Selanik’ten Edirne’ye İnsan Ziyanlığı” diye bir kitabı var. 

Rehberimiz ilk kuşak mübadillerin Türkiye ve Türkler’i hayırla yâd ettiklerini; 
ancak aldıkları eğitimle beyinleri yıkanan sonraki kuşakların aksine iyi duy-
gular beslemediklerini söyledi. Hep böyle oluyor zaten. Tarihi olayları işimize 
geldiği gibi kullanıyoruz. Çok yazık!

Batı Trakya mübadele dışında bırakıldığı için yol boyunca Türk köyleri ile 
karşılaşıyoruz. Bizim taraftakilerden farklı değil. Yeşillikler içinde bir iki katlı 
evler ve bir köşesinde incecik minareler… 

Yol boyunca Dimetoka ve Dedeağaç gibi bana birçok tarihi olayı ve ismi çağ-
rıştıran yerlerin yakınından uzağından geçip gidiyoruz. Derin derin ah çeki-
yorum.

Gümülcine (2 Mayıs Çarşamba)

Batı Trakya’nın merkezi. Yunanlılar Komotini diyorlarmış. Sakin ve şirin bir 
şehir. Bizim Batıdaki ilçelerimize benziyor. Dükkânlar, lokantalar, kahvehane-
ler… İnsanlar da bizim insanlarımıza benziyor. Türkiye’den geldiğimizi anla-
dıkları için muhabbetle bakıyorlar, yer yer selamlaşıyoruz, oturdukları yerden 
“Hoş geldiniz” diyenler var. Ben onlara(ve gezi sırasında gördüğüm her 
Müslümana) hep “kardeşim” diye bakıyorum. 

Yürüyüp doğrudan Müftülüğe geçtik. Birkaç katlı mütevazı bir bina. Dış 
kapıdan itibaren kadın erkek genç insanlar samimiyetle karşılayıp yol gösteri-
yor. Müftü İbrahim Şerif Bey bizi müftü kıyafetiyle ve ayakta karşıladı. Bütün 
ekip odasına doluştuk, sıkıştık. Odasında bayraklar, kitaplar, plaketler, fotoğ-
raflar, tıkış tıkış... 
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Kısaca tanıştıktan ve D. Mehmet Doğan,sebeb-i ziyaretimizi söyledikten 
sonra İbrahim Şerif Beyi dinlemeye başladık. Tahmin ettiğimiz üzere çok 
dertli. Kendilerine karşı yapılan Bizans oyunlarından, Lozan’ın 38 ve 39. 
Maddelerinin tanıdığı ama gasp edilen haklarından söz etti. Kendisinin 
Lozan’a uygun olarak seçimle geldiğini, ama Yunanistan’ın ikilik çıkarmak 
için başka bir kişiyi müftü olarak atadığını belirtti. Dertlenmemek mümkün 
değil. Bir de çaresizlik duygusu var.

Müftülükten sonra 1928’de kurulan Gümülcine Türk Gençler Birliği’nde 
program icra edildi. Onlardan ve bizden arkadaşlarımız konuştu, şiirlerini 
okudu. Bazılarının saçları, giyim kuşamları, yüzleri bizim 1930’lu, 40’lı yıl-
lardaki insanlarımıza benziyor. Hep garip, hep mağdur, hep eziklermiş gibi. 
Gerçekten mi öyleler, ben mi öyle görüyorum, bilmiyorum. Onları her din-
leyişte içim acıyor.

Programdan sonra ısrarlı 
davetleri üzerine İmam Hatip 
Mezunları Derneğine geçip 
mükellef bir sofrada akşam 
yemeği yedik. Dini bir bilin-
ce sahip buradaki gençlerin 
havası dışarıdakilere göre 
daha bir sıcak, daha bir biz-
den. Namazlarımızı kıldıktan 
sonra ver elini Selanik… 

Selanik (3 Mayıs Perşembe)

Sabah kahvaltıdan sonra yola 
koyulduk. Tabiat yine çok güzel. Arkada yeşillikler içindeki şehir, önde mas-
mavi deniz, Ege Denizi… Karşı kıyılar bizim.Bilenler Selanik’i İzmir’e, 
bulunduğumuz kıyı boyunu da İzmir’in Kordon Boyu’na benzetiyorlar. 

Osmanlı eserlerine düşmanlık burada hat safhada. Çok az Osmanlı eseri kal-
mış, onlar da pek iyi durumda değil. Bir kısmı başka amaçlarla kullanılıyor. 
Türkiye’nin desteği ile restore edilen birkaç caminin de minaresi yok. Açık 
cami hiç yok. Ezan okunmuyor. 

Kıyıda görkemli bir Osmanlı kulesi var. Tuğlaların renginden dolayı esasında 
Kızlı Kule. Ama Yunanlılar kendilerine göre beyaza boyayıp güya vaftiz edip 
adına Beyaz Kule diyorlar; ancak yer yer dökülen boyalardan asıl renginin 
ortaya çıkmasına engel olamamışlar. Önünde bol bol fotoğraf çektirdik. 
Sultan Abdülhamit adına yapılan çeşme de bir hayli değiştirilmekle beraber 
varlığını sürdürüyor.

Sonra Atatürk’ün doğduğu ev. Resimlerini küçük yaşlardan beri kitaplarda 
gördüğüm bu iki katlı ev, yine Türkiye tarafından restore edilip müzeye çev-
rilmiş. Güvenlik tedbirleri ve görevlileri var. Ağaçlar ve güllerle kaplı güzel bir 
bahçenin ortasında. Odaların her biri aslına uygun bir şekilde düzenlenmiş. 
Mustafa Kemal’in kendisinin ve annesinin heykelleri var. Her tarafta hayatını 
anlatan yazılar, resimler, cam mahfazalar içinde öğrenci üniformaları ve kul-
landığı eşyalar… Karmaşık duygular içinde gezdim, fotoğraf çektirdim. 

Seçilmiş Müftü İbrahim Şerif’e TYB 
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan 

tarafından Büyük Türkçe Sözlük ve 
Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2018 

hediye edilirken.  
2 Mayıs 2018 Gümülcine-Yunanistan
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Makedonya

Yunanistan’ın kuzeyinde küçücük bir ülke. Yugoslavya’ya bağlı cumhuriyet-
lerden biri iken 1991’de bağımsızlığını ilan etmiş. En son 2002’de yapılan 
sayıma göre nüfusu 2 milyon civarında. Bunun yüzde 30’u Arnavut. 170 bin 
Türk var. Makedon şehirlerinde bir zamanlar Türkler çoğunluğu teşkil eder-
ken, savaşlar, göçler, baskılar, asimilasyon uygulamaları gibi sebeplerle azınlığa 
düşmüşler.Makedonlar az çıkar diye bir daha sayım yapılmamış.

Ülkede Türkler tek parti iken 4 milletvekili çıkarıyormuş, 3 partiye bölünün-
ce sayı 2’e düşmüş. Bizdeki bu bölünme hastalığı her yerde çıkıyor karşımıza. 
Canım sıkılıyor duydukça, oflayıp pufluyorum. 

Tabiat yine muhteşem, dağ bayır yemyeşil ve güzel. Ama çok tenha. 
Kilometrelerce yol gittiğimiz halde bir yerleşim yerine, bir insana rastlayamı-
yoruz.

Manastır (3 Mayıs Perşembe)

Manastır, Balkanlar’da yakın 
tarihimizin en önemli şehirle-
rinden biri. Makedonya’nın 
Üsküp’ten sonraki en büyük 
şehri. Onlar Bitola adını ver-
mişler. Nüfusu 100 bin kadar, 
bunun 2 bin kadarı Türk. 

İlk olarak Kadı İshak Çelebi 
Camiinde öğlen namazını kıl-
dık. TİKA tarafından restore 
edilen camii bölgedeki en 
büyük, en güzel Osmanlı 
camilerinden biri.

Buradaki en önemli Osmanlı 
eserlerinden biri de 17. 
Yüzyılda yapılıp 19. Yüzyılda 
yenilenen saat kulesi. Ancak 
kulenin kimlik kartı diyebile-
ceğimiz Osmanlıca kitabesi 

Sonra Atatürk’ün doğduğu ev. 
Resimlerini küçük yaşlardan beri 
kitaplarda gördüğüm bu iki katlı ev, 
yine Türkiye tarafından restore edilip 
müzeye çevrilmiş. Her tarafta 
hayatını anlatan yazılar, resimler, cam 
mahfazalar içinde öğrenci 
üniformaları ve kullandığı eşyalar… 
Karmaşık duygular içinde gezdim, 
fotoğraf çektirdim. 
3 Mayıs 2018 Selanik-Yunanistan 

Kadı İshak Çelebi Camiinde öğle 
namazını kıldık. TİKA tarafından 
restore edilen camii bölgedeki en 
büyük, en güzel Osmanlı 
camilerinden biri. 
3 Mayıs 2018 Manastır-Makedonya
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sökülmüş ve tepesine haç dikilmiş. Tepkiler üzerine kitabe zamanla bulun-
muş, eserin kimliği tescillenmiş ama Müslümanların büyük tepkisine rağmen 
haç yerinde durmaya devam ediyor. Bunları bilmek ve görmek bende kızgın-
lık, üzüntü, çaresizlik gibi karmaşık duygulara sebep oluyor.

Zamandan kazanmak için küçük bir dükkânın önünde ayaküstü börek ayran-
la karnımızı doyuruyoruz. Balkanlarda galiba en çok köfte ve börek(kıymalı 
ve peynirli) yeniliyor. Her ikisi de güzel. 

Sonraki durağımız Mustafa Kemal’in okuduğu Manastır Askeri İdadisi. 
Kocaman bakımlı bir bina. Üst kat Mustafa Kemal anısına düzenlenmiş, o 
yıllarını temsilen bir heykeli, fotoğrafları ve bazı eşyaları sergileniyor. Alt kat 
ise küçük bir müzeye dönüştürülmüş. Eserler Makedonya’nın en eski tarihin-
den günümüze kadar kronolojik olarak sıralanmış. Yakın tarihteki bir kısım 
isimleri ve olayları abartarak veriyorlar. Hep bir kimlik oluşturma gayreti 
görülüyor.

Sonra trafiğe kapalı güzel bir caddede gezintiye çıktık. Çok uzun da değil, 
geniş de. Etrafı yine küçük dükkân ve kafelerle çevrili. Karşımıza küçük kilise 
ve camiler çıkıyor. Yolun sonuna doğru iki de heykel var; Büyük İskender’in 
Babası Filip ve kanatlı erkek heykeli. Hıristiyanlar genelde kadınlara kanat 
takarken burada kanatlı bir erkek heykeli var. Makedonya’nın her tarafı gibi 
burası da heykel ve büstlerle dolu. 

Resne (3 Mayıs Perşembe)

Yolumuz Resne’den geçiyor. 9 Bin nüfuslu bu kasaba elmaları ile meşhurmuş. 
Bana İttihat Terakki’nin önemli isimlerinden Ahmet Niyazi Beyi, bilinen 
adıyla “Resneli Niyazi”yi hatırlattı. Onun yaptırdığı konak şimdi kasabanın 
en ünlü tarihi yapısı imiş.

Geçerken genç bir hanım durdurdu otobüsümüzü, şoförün yanında durup 
ısrarla çay içmeye davet etti. Vaktimiz olmadığı için duramayacağımızı söyle-
yince de samimi olarak üzüldü. Ancak kendisini daha önceden tanıyan Fahri 
Tuna, Üsküp’te görüşeceğimizi söyleyip teselli etti. Adı Emel Hamza Şerif 
olan bu genç şairemiz daha sonra Üsküp’teki edebiyat etkinliğinde şiir okudu.

Ohri (3 Mayıs Perşembe)

Makedonya’da aynı adlı gölün kıyısında kurulmuş çok güzel bir şehir.

Ohri, incileriyle de ünlü bir yer. Ama buradaki inciler bildiğimiz orijinal 
incilerden değil. Denizden çıkarılan istiridye Ohri Gölünün balıklarının pul-
larıyla kaplanarak elde ediliyormuş. 

Struga (4 Mayıs Cuma)

Struga’ya varır varmaz otele yerleştik. Hemen yakınlarda Halveti tarikatına 
bağlı Hayri Hasan Baba Tekkesi varmış. Cuma gecesi olduğu için burada zikir 
töreni varmış. Rehberimiz isteyen katılabilir deyince ben de niyetlendim. 
Ancak ekibe yetişemedim. Başka bir grup arkadaşla gitmeye karar verdik, 
ancak yağan şiddetli yağmur buna fırsat vermedi. Ertesi sabah bir grup arka-
daşın gittiğini ve çay içip sohbet ettiklerini öğrenince fırsatı kaçırdığım için 
çok üzüldüm. 

Kanatlı erkek heykeli. Hıristiyanlar 
genelde kadınlara kanat takarken 

burada kanatlı bir erkek heykeli var. 
Makedonya’nın her tarafı gibi burası 

da heykel ve büstlerle dolu.            
3 Mayıs 2018 Manastır-Makedonya
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Struga, Ohri Gölünün kuzey kıyısında küçük ve çok güzel bir şehir. “Şiirin 
Başkenti.” Uzun yıllardan beri her yıl Ağustos ayı sonunda burada bir festival 
kapsamında geleneksel “Struga Şiir Akşamları” düzenleniyor. Dünyanın her 
yanından çok önemli şairlerin katıldığı etkinlikte her yıl bir şaire “Altın 
Çelenk” ödülü veriliyor. Bugüne kadar yüzküsur ülkeden 5 binden fazla şair 
katılmış. 

Geceyi bu şairlerin kaldığı otelde geçirdik. Odama çekilince aklıma acaba bu 
odada şimdiye kadar hangi şairler kaldı sorusu geldi.O şairlerle aramda bir 
bağ kurma hevesi…Onlarla aynı yatağı, aynı masayı, aynı aynayı kullanmış 
olmak ilginç bir duygu. Galiba bir kısım gençlerimedyatik ünlülerle bağ kur-
maya götüren de böyle bir duygu. Keşke her odada kalanların bıraktığı bir 
hatıra, bir iz olsa diye düşündüm. Ve keşke ülkemizde de bu tür büyük etkin-
likler düzenlense dedim içimden. Mesela İslâm dünyasının önemli şair ve 
yazarları bir araya gelse, ne güzel yansımaları olur. Mesela bizim şimdi adım 
adım gerçekleştirdiğimiz Balkan ülkeleri arasındaki şiir ve edebiyat etkinliği, 
daha organize bir şekilde her yıl tekrarlansa…

Sabah yola çıkmadan önce hemen otelin yanı başındaki Ohri Gölüne yönel-
dik. Muazzam bir güzellik. Bizim bildiğimiz nehirler göle akar; dünyada 
başka örneği var mıdır bilmiyorum, burada gölden nehir doğuyor. 

Kırçova:Yol üzerinde Vardar Nehrinin Treska adlı kolu üzerinde kurulmuş 
eski bir Osmanlı yerleşim yeri, Şimdi kasaba. Osmanlı döneminden kalma 
çeşitli eserler varmış. 1950’lerde birçok Kırçovalı Sakarya’ya göç etmiş. 

Gostivar:Makedonya’nın önemli şehirlerinden biri. Vardar nehrinin doğduğu 
yer. Balkanların Türkçe eğitim veren ilk üniversitesi olan Vizyon Üniversitesi 
burada 2015’te eğitim öğretime başlamış.

Banisa: Gostivar’a bağlı bir kasaba. Burada mola verip Türk kökenli gençlerin 
kurduğu Genç Kalemler Derneğine uğradık. Gençlerin diğer gençlere sahip 
çıkmak ve bilinçlendirmek için böyle bir sorumluluk almaları takdire şayan. 
Her yerde bir var olma mücadelesi görülüyor. Geniş kitleler kendilerini olay-
ların akışına bırakıp bir meçhule doğru sürüklenirken, bilinçli ve sorumlu 
birileri bu akışı yanlıştan doğruya döndürmenin mücadelesini veriyor. İyi ki 
her yerde böyle birileri var. Gençlerle kısa bir sohbetimiz oldu. Çıkışta derne-
ğin temsilcisine “Genç” kitabımı imzalayıp takdim ettim. Geride benden 
küçük bir hatıra bırakmış olmak hoşuma gitti.

Kalkandelen (4 Mayıs Cuma)

Üsküp’ten önceki son durağımız, ülkenin 3. büyük şehri olan, Makedonlar’ın 
Tetova dedikleri Kalkandelen. Vardar Ovasında, Vardar Nehri’nin kolların-
dan Pena Nehri üzerinde kurulmuş. Bizim “Urfalıyam ezelden” türkümüz 
gibi onlarında “Kalkandelenliyiz ezelden” diye meşhur bir şarkıları varmış. 
Yine yemyeşil, şipşirin bir şehir. 

Önceden kararlaştırdığımız üzere Cuma namazı için hemen Alaca Camii’ne 
yollandık. Genel Başkanımız Musa Kâzım Arıcan, yoldayken dünyanın en 
güzel Camisi demişti. 1438-39 yıllarında İshak Bey tarafından inşa edilmiş, 
şehirde yaşayan iki kız kardeş de destek sağlamış. Küçük ama çok güzel bir 
cami. Sadece içi değil, dışı da boydan boya renkrenk, desen desen boyanmış 
olduğu için Alaca Camii deniliyor. Hava parçalı bulutlu. Cemaat caminin 
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içine sığmadığı için bizde olduğu gibi bahçeye serdikleri hasırların üzerinde 
sıralanmış. Hem kalabalık olması hem de gençlerin çokluğu beni memnun 
etti. Oradaki çeşmeden abdestimi alıp aralarına oturdum. İslâm kardeşliği 
böyle zamanlarda daha bir anlam kazanıyor. Yaşadığım yerden bu kadar uzak-
larda benimle aynı kıbleye başkoyan bu insanlar benim kardeşim. Hepsi son 
derecede sevimli görünüyor gözüme. Mutluyum. Hocanın hutbesi Arnavutça 
olduğu için bir şey anlamadım tabii, ama Arapça okuduğu kısımlara aşinalı-
ğım var. Son zamanlarda kıldığım en güzel Cuma’lardan biri oldu. Bir ara 
hafifçe serpiştiren yağmur da ayrı bir güzellik kattı. Her şey adeta bir şiir gibi 
geldi bana.

Alaca Camii imamının hafız olup kendini hafız yetiştirmeye adadığını, her 
sabah evden çıkıp yatsıya kadar bu gaye uğruna emek verdiğini öğrendim. 
Gıpta ettim. Dünyanın her yerinde böyle adanmış insanların var olduğunu 
bilmek umutlarımı tazeliyor. 

Cuma’dan sonra topluca Bektaşî-Harabati Tekkesi’ne gidiyoruz.Yaklaşık 20 
bin metrekarelik bir alanı kaplayan tekke birçok bölümden oluşuyor. Bütün 
binalar tarihi nitelikte ve çok güzel. Bahçe ağaçlarla kaplı ve yemyeşil, çok 
güzel. Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Server Ali Paşa bir Macar 
seferinden dönerken buradaki Bektaşî tekkesine uğramış, çok etkilenmiş, 
dünya nimetlerinden vazgeçmeye karar vermiş ve rütbelerini atıp buraya der-
viş olmuş. Halk da bu tercihinden dolayı kendisine “Sersem Ali Paşa” demiş. 
Bir süre sonra Paşa İstanbul’a çağrılınca yerine Harabatî Baba geçmiş, tekke-
nin adı da Harabatî Baba Takkesi olmuş. Tito döneminde otel ve müze olarak 
kullanılan tekke daha sonra Bektaşî tekkesi olarak varlığını devam ettirmeye 
başlamış.

Geniş bir kapıdan giriyoruz, ortada üstü kapalı etrafı açık bir bölüm var, bir 
çeşit kameriye gibi. Bizi pehlivan yapılı sakallı güler yüzlü bir genç karşılıyor. 
Adı Cumali imiş, Arnavut asıllı imiş, Türkçeyi sonradan öğrendiği belli, ancak 
çok tatlı konuşuyor. O ortaya oturdu, biz etrafına dizildik. Bize tekkenin 
tarihinden, Türkiye’ye olan muhabbetinden söz etti. Dinî konularda çok 
duyarlı biri olduğu belliydi. Sanki tarihten fırlayıp gelmiş bir serdengeçti 
gibiydi. Kendisine karşı büyük bir muhabbet hissettim. 

Sonra daha gerideki esas tekke kısmına geçtik. Bizi boyu neredeyse 2 metreyi 
bulan, beyaz sakallı yaşlı bir amca karşıladı. Başında herhalde Bektaşîlere 

Diz boyu neredeyse 2 metreyi bulan, 
beyaz sakallı yaşlı bir amca karşıladı. 

Ön tarafı camlı bir bölmenin içinde 
karşılıklı olarak boydan boya oturduk. 

Adının Abdulmuttalip olduğunu 
öğrendiğimiz Dede, kısa bir konuşma 
yaptı. Sevimli, cana yakın, esprili biri. 

4 Mayıs 2018 Kalkandelen-
Makedonya
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mahsus bir sarık, üzerinde yeşil bir gömlek, bej renkli yelek ve aynı renk pan-
tolon var. Gözleri cıvıl cıvıl parlıyor. Ön tarafı camlı bir bölmenin içinde 
karşılıklı olarak boydan boya oturduk. Kendisi üst başa geçti. Öbür tarafta da 
birisinin başı açık, diğerinin kapalı olan yaşlıca iki bayan oturuyor. Karşı ve 
yan duvarlar, başta Hz. Ali ve Hz. Hüseyin olmak üzere küçüklü büyüklü çok 
sayıda fotoğraf asılı. Adının Abdulmuttalip olduğunu öğrendiğimiz Dede, 
kısa bir konuşma yaptı. Sevimli, cana yakın, esprili biri. Onu tanıyanlar, inan-
cının ve yaşayışının bildiğimiz Bektaşî meşrep olduğunu daha gelmeden 
söylemişlerdi. Dedikleri gibi olduğunu tavrıyla da, Türkiye’den verdiği bazı 
ünlü isimlerle de belli etti. Gülerek bazı genç arkadaşlara “gel müridim ol, 
seni yetiştireyim” dedi, gülüştük. Çıkışta bir gül koparıp Elazığ’dan ekibe 
katılan Nazım Payan’a takdim etti. Biz giderken, kadınlı erkekli bir turist 
grubu giriyordu; Abdulmuttalip Dede özellikle bize duyuracak şekilde “İşte 
benim esas müritlerim!” diye karşıladı onları.

Üsküp (4 Mayıs Cuma)

Gezimizin en önemli duraklarından biri Yahya Kemal’in memleketi olan 
Üsküp. Vardar Nehri üzerine kurulmuş. Makedonlar Skopje diyorlar. Ülke 
nüfusunun dörtte biri(yaklaşık 500 bin) burada yaşıyor.

Makedonya sırtını Amerika’ya dayamış. Rehberimiz, Balkanların en büyük 
Amerikan konsolosluk binasının burada olduğunu söyledi. Emperyalist dev-
letler ve onların gölgesine sığınan küçük devletler... Gelecek adına umut 
kırıcı bir durum.

Üsküp’ün görülmeye değer olduğu söylenen ama bizim ancak uzaktan seyret-
tiğimiz bir kalesi de var. Şehre hâkim noktadaki bu büyük ve güzel kale, 
Bizans İmparatoru Jüstinyen zamanında yapılmış. Defalarca yıkılıp onarılmış, 
şu anda çok iyi durumda. Üzerinde Osmanlı dönemi eserlerinin sergilendiği 
bir müze de varmış.

D. Mehmet Doğan’ın dediğine göre Fatih zamanında Vardar üzerine yapılan 
Taş Köprü’nün kitabesini bir ara güya kazara suya düşürmüşler, sonra 
Türkiye’nin baskısı ile çıkarıp yerine koymuşlar. İhtiyaç var mı bilmiyorum 
ama, köprünün hemen yakınında daha yüksek metal bir köprü yapmışlar, 
öbür tarafında da bir başkasını yapmaya başlamışlar.Yine bizimkilerin dedik-
lerine göre o tarihi köprüyü ortadan kaldıramayınca veya kimliğini değiştire-
meyince şimdi önüne arkasına başka köprüler yaparak görünmez kılmaya 
çalışıyorlar. 

Kosova

Makedonya’dan sonraki durağımız. Balkanların tam ortasındaküçücük ülke. 
Sultan Birinci Murat’ın I. Kosova Savaşında Haçlı ordusunu yenmesinden 
sonra Osmanlı topraklarına katılmış, 1912’de Birinci Balkan Savaşı sırasında 
Sırpların eline geçmiş, sonra Yugoslavya’ya bağlanmış, 2008’de bağımsızlığını 
ilan etmiş. Denize kıyısı yok. Nüfusu 2 milyona yakın. Nüfusun yüzde 95’i 
Müslüman. Başta Bektaşîlik olmak üzere tarikatlar çok yaygın. Uzun hâkimi-
yetinin sonucu olarak burada başta cami olmak üzere pek çok Osmanlı mev-
cut. Türkçe konuşmak şehirlilik ve kibarlık göstergesiymiş. Şimdi de bu 
anlayışın etkisiyle bir kısım Makedonlar bile Türkçe’yi biliyormuş.
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Murad Hüdavendigâr’ın Huzurunda

Bizim birinci hedefimiz Birinci Kosova Savaşının Muzaffer Komutanı Sultan 
I. Murad’ın türbesi. Gezinin beni en etkileyen duraklarından biri burası oldu. 

Aklımda tarihi olaylar… Tarih 8 Ağustos 1389. Savaş öncesi büyük bir fırtına 
kopmuş, göz gözü görmüyor. Onbinlerce asker karşı karşıya. Sırp prensi 
Lazar’ın komutasındaki birleşik Haçlı ordusu daha kalabalık. Kaybedilse 
bütün Balkanların elden çıkma ihtimali var. Durum çok riskli. Bu yüzden 
Sultan Murad savaş öncesi dua ediyor.  Allah da duasını kabul ediyor. Çok 
geçmeden gökyüzünde beliren bulutlar ovanın üzerine sağanak yağmur şek-
linde boşanıp toz fırtınasını dindiriyor. Arkasından başlayan savaş büyük bir 
zaferle sonuçlanıyor. Ve Sultan Murad savaşın sonunda Miloş Obiliç isimli bir 
Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit ediliyor. Yerine hemen oğlu 
Yıldırım Bayezid geçiyor. Yeni Sultan babasının iç organlarını oracıkta defne-
dip cesedini Bursa’ya gönderiyor. 

Sultan Murad’ın iç organlarının gömüldüğü yere daha sonra “Meşhed-i 
Hüdâvendigâr” diye anılan bir türbe yapılıyor. Bu türbe yakın zamanda TİKA 
ve Diyanet İşleri Vakfı tarafından restore edilmiş. Türbede bulunan selamlık 
binası kültür ve tanıtım evinde Osmanlı Devleti’nin tarihi ve hayat tarzına 
dair bilgiler veren levhalar, resimler, silahlar ve balmumundan heykeller bulu-
nuyor.

Sırplar 2014 yılında Sultan Murad’ı şehit eden Miloş Obiliç’in heykelini 
dikmişler. O’nun şehit edildiği günü de bayram olarak kutluyorlarmış.

Her yıl dünyanın birçok yerinden binlerce kişi bu türbeyi ziyarete geliyor. Biz 
de Kosova’ya girince ilk olarak oraya gittik. Önce girişte temiz yüzlü genç bir 
görevli bizi karşıladı, Sultan Murad ve türbe hakkında bilgi verdi. Sonra hep 
beraber içeri girdik.Ortada üzeri yeşil bir örtü ile örtülmüş sanduka. Her taraf 
tertemiz, bakımlı. Sırtımızı duvara yüzümüzü sandukaya dönerek oturduk. 
Genel Başkanımız Musa Kâzım Arıcan, Rahman Ademi ve Hacı Ömer 
Özden, Kur’an’dan bölümler okudular. Ortam çok etkileyici idi. Kosova 
Savaşı bir film şeridi gözlerimin önünden geçiyordu. Karşı karşıya gelen 
onbinlerce asker. Toz fırtınası, Sultan Murat’ın duası, sağanak yağmur ve 
hücum... Kulaklarımda tekbir sesleri, kılıç şakırtıları, savaş naraları... Bir 
yanda o zafer yılları, bir yanda bugünün mazlum İslâm coğrafyası… Fonda 
güzel insanların seslendirdiği Kur’an-ı Kerim… Ve asırlar sonra, ta uzaklardan 
ziyarete gelmiş, boynunu bükmüş torunlar… Şehit Sultan’a ve diğer bütün 
şehit ve gazilerimize dua ederken içim ezildi, gözlerim doldu doldu boşaldı. 
Bana kalsa daha uzun süre oturmak ve o atmosferi yaşamak isterdim. Ama 
vakit sınırlıydı.

Dışarıda otobüse bindikten sonra türbenin kapısındaki bir otomobili gösterdi 
arkadaşlar. Vehhabi bir grup varmış içinde ve kapıda bekleyip türbeyi ziyarete 
gelenlere bunun “şirk” olduğunu söyleyip kendilerince tebliğ yapıyorlarmış. 
Güler misin, ağlar mısın? Sanki gelenler türbeden yardım istemeye gelmişler 
gibi; sanki bölgede yaşayan Müslümanların başka derdi yokmuş gibi, uğraş-
tıkları şeye bak! Gel de üzülme, gel de yanma bu hâle!

Priştine(5 Mayıs Cumartesi)

Kosova’nın başşehri, nüfusu 600 bin civarında. Hızla gelişiyor. Bizim Ankara, 
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Bursa ve Bolu ile kardeş şehir imiş. Eski bir Osmanlı şehri olan Priştine’de 
Türkler dâhil çeşitli etnik gruplar olmakla beraber çoğunluk Arnavut. 
Ülkenin tek havaalanı burada. 

Yoğun bir Amerikan hayranlığı var. ABD Başkanı Bill Clinton’un heykelini 
dikmişler, adını bir bulvara vermişler. Çünkü Clinton’ın başkanlığı sırasında 
ABD NATO ile beraber Yugoslavya’ya hava saldırısı düzenleyip Kosovalı 
Arnavutları Sırpların katliamından kurtarmış. Avrupa’nın en büyük Amerikan 
üssü de Kosova’da imiş. Kosovalılarınki bir vefa duygusu; ama gene de rahat-
sız ediyor beni.

Priştine’de Fatih ve Yaşar Camii’lerini ziyaret ettikten sonra yolumuza devam 
ettik. Esas hedef Mehmed Âkif Ersoy’un ata memleketi Prizren.

Prizren (5 Mayıs Perşembe)

Kosova’nın ikinci büyük şehri. Arnavutluk sınırına yakın. Balkanların en 
güzel şehirlerinden biri. Yemyeşil dağların arasına kurulmuş. Ortasından 
Akdere (Bistrica) geçiyor. Evler bir iki katlı, bizim Batı Anadolu evleri gibi. 
Bir Osmanlı şehri. Osmanlı etkisinin en yoğun yaşandığı yerlerden biri. Başta 
cami olmak üzere pek çok Osmanlı eseri var. Az sayıdaki Hıristiyan’a hitap 
eden birkaç kilise de varmış. 

Nüfusu 250 bin kadar. Yüzde 95’i Müslüman. Büyük çoğunluk Arnavut. 
15-20 bin kadarı Türk. Osmanlı devrinde olduğu gibi günümüzde de Türkçe 
bilmek bir şehirlilik göstergesi; bu yüzden pek çok Arnavut Türkçe biliyor.

Şehir “Müze Şehir” ya da “Açık Hava Müzesi” olarak adlandırılacak kadar 
turistik bir yer. Çok ziyaretçisi varmış. 

Köprüye yakın küçük meydanlığın ortasında “Şadırvan Çeşmesi” denilen 
dört tarafındamusluk bulunan küçük bir çeşme için de başka bir inanç geliş-
tirmişler. Kim bu sudan içerse Prizren’e tekrar gelir veya Prizren’den evlenir-
miş. Arkadaşlar bu söylenti üzerine espriler yaparak sudan içtiler. Ben de 
gülerek Prizren’e yeniden gelebilmek için deyip içtim.

Yoğun bir Amerikan hayranlığı var. 
ABD Başkanı Bill Clinton’un heykelini 
dikmişler, adını bir bulvara vermişler. 
Çünkü Clinton’ın başkanlığı sırasında 
ABD NATO ile beraber 
Yugoslavya’ya hava saldırısı 
düzenleyip Kosovalı Arnavutları 
Sırpların katliamından kurtarmış. 
Avrupa’nın en büyük Amerikan üssü 
de Kosova’da imiş.                        
5 Mayıs 2018 Priştine-Kosova

Köprüye yakın küçük meydanlığın 
ortasında “Şadırvan Çeşmesi” 
denilen küçük bir çeşme için de 
başka bir inanç geliştirmişler. Kim bu 
sudan içerse Prizren’e tekrar gelir 
veya Prizren’den evlenirmiş. 
Arkadaşlar bu söylenti üzerine 
espriler yaparak sudan içtiler. Sudan 
nasiplenenler Nazım Payam, Memiş 
Okuyucu, Abdullah Harmancı, İsmail 
Bozkurt, Bünyamin Yılmaz.
6 Mayıs 2018 Prizren-Kosova



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN 40. YILINDA EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI254

Çeşmeden su içmeye dair inancı bizimkilerin, buluşma günü, köprüye kilit 
takma inançlarını ise Batılıların anlayışına benzettim. 

Köprünün hemen kıyısında Balkanların en yüksek (43 m) minaresine sahip 
olan Sinan Paşa Camisi bulunuyor. Caminin yapımında yakınlardaki bir 
manastırın taşları kullanılmış diye 1939’da yıkılmak istenmiş, Müslümanların 
müdahalesi ile sadece birkaç revak yıkılmış, birara “Doğu Dilleri El Yazma 
Eserleri Müzesi” olarak kullanılmış, 1992’de yeniden ibadete açılmış. Biz de 
bu güzel camide namazlarımızı kıldık. 

16. Asırdan kalma Bayraklı Camiini, Fatih Sultan Mehmet’in Cuma namazı 
kıldığı üstü açık namazgahı da gezip gördük. 

Prizren Kosova’da Halvetiliğin merkezi durumunda. En önemli tekke de 
hemen otelin arkasındaki Saraçhane Halveti Tekkesi. Akşam yemekten sonra 
Mehmet Doğan başkanlığında bir grup arkadaşla buraya gittik. Müthiş bir 
yağmur yağıyordu. Müftü Lütfü Balık da geldi. Kırk yaşlarında iri yapılı, 
güler yüzlü, konuşkan biri. Çay içip sohbet ettik. Daha doğrusu Müftü Beyi 
dinledik. Tekke 300 yıllık bir geçmişe sahipmiş. Savaş ve komünizm dönem-
lerinde bile faaliyetini sürdürmüş. Komünizm zamanında biraz dejenere 
olmuş, İslâm’a pek de uymayan bazı uygulamalar karışmış. Babası Şeyh 
Necati’den sonra henüz 20 yaşında başa geçenşimdiki postnişin Şeyh Abidin, 
bir kısım tepkilere rağmen kısa zamanda bu gayrı İslâmî unsurları ayıklayıp 
işi aslına döndürmüş.Kendisi çok iyi eğitim almış, çok bilinçli biriymiş. Şehir 
dışında olduğu için bu gece aramıza katılamamış.

Müftünün konuşmasından Türkiye ve İslâm dünyası ile yakından ilgilendiği 
anlaşılıyordu: “Biz küçük bir ülkeyiz, havsalamız Türkiye gibi büyük bir ülke-
yi kuşatamaz... Ama başbakan asan bir ülke olduğuna göre Türkiye’de de her 
şeyin yolunda olduğu söylenemez”sözleri özellikle dikkatimi çekti. Afrin 
Harekâtı sırasında Türkiye’ye destek olma gereği duymuşlar ve cemaatten 
toplanan 55.000 Euro’yu bizzat kendisi getirip ilgililere teslim etmiş.

Arnavutluk

Sabah kahvaltıyı müteakip Arnavutluk’a doğru yola çıktık. Hedefimiz 
İşkodra.

Arnavutlar, İlliryalıların torunları olup Balkanlar’da Slav olmayan ve bulun-

Prizren Kosova’da Halvetiliğin 
merkezi durumunda. En önemli 

tekke de hemen otelin arkasındaki 
Saraçhane Halveti Tekkesi.               

6 Mayıs 2018 
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duğu yerin yerlisi olan iki halktan birisi, diğeri Yunanlılar. Arnavutluk kesin 
olarak Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı hâkimiyetine girmiş. Kendi 
rızaları ile Müslüman olmuşlar. 1912’de Birinci Balkan Savaşı sırasında 
bağımsızlıklarını ilan etmişler. Osmanlı’dan kopan en son onlar. İkinci Dünya 
Savaşından sonra Enver Hocanın Arnavutluk’u bütün dünyadan soyutlayan 
dünyanın en baskıcı komünist yönetimi başlamış.Ateizm resmi din olarak 
kabul edilmiş ki dünyada ilk ve tek örneği bu. O dönemde ülkedeki bütün 
kiliseler ve camiler yıkılmış. Direnenler acımasızca cezalandırılmış. 
Müslümanlar on yıllarca Cuma namazı kılamamışlar. Nihayet 1985’te Enver 
Hocanın ölümüyle bu korkunç dönem sona ermiş, kısa bir bocalama döne-
minden sonra 1990’da demokrasiye geçmişler. Şimdi Enver Hoca dönemini 
karanlık bir dönem olarak görüyorlar. 

Arnavutlar arasında Bektaşîlik çok yaygın olup Dünya Bektaşîler Birliği’nin 
merkezi başkent Tiran’da. Şu andaki liderleri Baba Mondi, 2014’te Türkiye’ye 
gelip devrin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile görüşmüş. Çoğunluğu 
Müslüman olmakla beraber Hıristiyan Arnavutlar da varmış.

Bizim kültürümüzün önemli isimleri arasında Arnavut asıllı olan bir hayli 
isim var. Bunlardan iki tanesi çok önemli: Mehmed Âkif Ersoy, baba tarafın-
dan Arnavut’tur. İlk Türkçe roman olan “Taaşşuk-ı Talat-ı Fitnat”ın ve ilk 
ansiklopedik Türkçe sözlük sayılan “Kamusu’l-Alam”ınmüellifi Şemseddin 
Sami de Arnavut asıllıdır. 

İşkodra (6 Mayıs Pazar)

İşkodra’nın Latince ismi Scutari olup Üsküdar’ın Latince ismi ile aynıdır.

Arnavutluk’un başkent Tiran’dan sonraki ikinci büyük şehri. Ülkenin kuze-
yinde İşkodra Gölünün kıyısında. Yemyeşil karası ve masmavi gölü ile tabiat 
yine muhteşem. Bundan önce gördüğümüz şehirlere göre daha Avrupai bir 
görünümü var. Caddeler geniş, her taraf temiz ve bakımlı. 

Nüfusunun yüzde 60’ı Müslüman, yüzde 40’ı Katolik Hıristiyan.Enver 
Hoca’dan sonra yapılmaya başlanan camiler ve kiliseler yan yana. 

Bugün programımız yoğun olmadığı için biraz daha ağırdan alıyoruz. Şehrin 
caddelerinde toplu olarak yürümeye başladık. Güzel de bir yağmur yağdı. 
Otelimizin hemen yakınında Osmanlı eserlerine benzeyen büyük bir cami 
var; Hz. Ebubekir Camii. Arap şeyhi Zamil Abdullah tarafından 1995’te yap-
tırılmış; o yüzden Zamil Camii de deniliyormuş. İlginç ve rahatsız edici olan 
cami Osmanlı tarzında yapılsa da minarelerinin âleminde hilal yok. M. 
Doğan’ın tahminine göre muhtemelen Enver Hoca’nın yıktırdığı camilerden 
birinin yerine yapılmış.

Caminin hemen yakınında kocaman bir katedral var, bitişiğinde de yine 
kocaman bir çan kulesi ve üzerinde yine kocaman bir haç. Bu sabah namaza 
bu camiden gelen ezan sesiyle kalktım; namazdan sonra biraz uyuyunca da bu 
kiliseden gelen çan sesleriyle uyandım. Önce ezan, sonra çan… Garip bir 
duygu. Biz alışkın değiliz ama buralar böyle.

Dolaşırken bir ara Hasan Rıza Paşa Anıtı ile karşılaştık. Kastamonulu Hasan 
Rıza Paşa, Balkan Savaşları sırasında İşkodra’yı Sırp ve Karadağlılara karşı 
savunması ile ünlü. Savaş patlak verince bütün Rumeli kısa zamana elimizden 
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çıkarken Hasan Rıza Paşa, burada savunmasını çok zor şartlarda da olsa sür-
dürüyor. İstanbul’dan gelen şehrin savunmasının imkânsızlığı, bu yüzden 
teslim olması gerektiği yönündeki emir üzerine üniformasını çıkarıp halktan 
biri olarak savunmaya devam ediyor. Ancak bir suikast sonucu şehit ediliyor. 
Daha sonra,Sultan İkinci Abdülhamit’e hal’ini tebliğ edenlerden biri olan 
Arnavut asıllı Esat Toptani’nin gizlice Karadağlılarla anlaşması üzerine 
İşkodra düşmanın eline geçiyor.Balkanlarda son terk ettiğimiz yer burası.

Öğlen yemeğini şehir dışındaki bir lokantada yedik. İşkodra Gölünün kıyısın-
da yüksekçe bir yerde açık havada. Manzara yine muhteşem. Merdivenlerin 
ortasında göle doğru atılmış bir çift atın çektiği kocaman bir Roma savaş 
arabası heykeli bulunuyor. 

Akşam Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi’nde edebiyat faslımız vardı. 
Açılışta Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Asım Sultanoğlu, Yunus Emre 
Enstitüsü Müdürü Zafer Kıyıcı ve D. Mehmet Doğan konuştular. Daha sonra 
TYB’nin “100 Yıl Sonra İlim Heyeti Çanakkale’de” belgeseli izlettirildi. Şiir 
faslında Arnavut asıllı bir genç “Çanakkale’de biz de vardık” temalı bir 
Çanakkale şiiri okudu. Başı örtülü bir hanım kız tatlı bir aksanla Necip 
Fazıl’ın “Utansın” redifli şiirini seslendirdi. Onları dinlerken, araya uzun 
zamanlar, uzak mesafeler ve acıklı olaylar girse de biz kardeşiz ve inşallah daha 
da pekiştirerek kardeş olmaya devam edeceğizdiye düşündüm. Burada benim 
de görevim vardı. Aslında baştan beri bir aşk şiiri okumaya niyetliydim; ama 
son anda fikrimi değiştirdim, halleri boynumu büken bu Müslümanların 
karşısında aşk şiiri okumayı doğru bulmayıp “Beşinci Mevsim”i okudum. 
Yine Urfa’nın selamlarını ilettim. Bizden ve onlardan diğer arkadaşlar da 
güzel şeyler söylediler, güzel şiirler okudular. Tercümanlığı yüksek öğrenimini 
Bursa’da tamamlayan Verzana Niksici adlı genç bir hanım yaptı. Sunucumuz 
Cihat Zafer yine çok iyi bir performans sergiledi. Çok güzel bir program oldu.

Ertesi sabah Karadağ’a geçmek üzere yola çıktık. Çok güzel ve aydınlık bir 
gündü. Yol üzerinde Enver Hocanın yıktırmadığı tek cami olan Kurşunlu 
Camiini ziyaret ettik. 18. Yüzyılın sonlarına doğru Buşatlı Mehmet Paşa tara-

Enver Hocanın yıktırmadığı tek cami 
olan Kurşunlu Camii’ni ziyaret ettik. 
18. yüzyılın sonlarına doğru Buşatlı 
Mehmet Paşa tarafından yaptırılan 

cami, 1990’da binlerce kişinin 
katılımı ile yeniden ibadete açılmış. 

Cami girişinde o güne ait bir fotoğraf 
7 Mayıs 2018 İşkodra-Arnavutluk
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fından yaptırılan cami, 1990’da binlerce kişinin katılımı ile yeniden ibadete 
açılmış. 

Karadağ

Batı’daki Montenegro da kendi dillerindeki CrnaGora da Karadağ anlamına 
geliyor. Adriyatik kıyısında minicik bir ülke. Yüzölçümü 14.000 km kareden 
az. Nüfusu 620 bin civarında. Yüksek dağlarla kaplı. Tabiat bütün Balkanlarda 
olduğu gibi yine yemyeşil ve çok güzel. Adriyatik kıyısına dizilmiş yeşillikler 
içindeki yerleşim yerleri çok güzel görünüyor. Başkent Podgorica. Sırbistan’a 
bağlanmış, 2006’da ise bağımsız olmuş. Karadağlılar Slav ırkından, dilleri de 
Slavcanın bir kolu. Halkın çoğu Ortodoks Hıristiyan, yüzde 20 kadarı da 
Müslüman.

Bar (7 Mayıs Pazartesi)

Adriyatik kıyısında bir liman 
kasabası. Arkası yemyeşil dağ, 
önü masmavi deniz, çok güzel 
bir yer. Aradaki tarihi mekân-
lar da bu güzelliğe güzellik 
katıyor. Camiler, kiliseler, kale-
ler, kuleler, surlar, birbirinden 
güzel evler… Daha sonra göre-
ceğimiz diğer Karadağ şehirle-
rinden farklı olarak burada 
Osmanlı ve İslâm kokusu daha 
çok hissediliyor. Müslüman 
nüfusun en yoğun olduğu yer-
lerden biriymiş.  

Sveti Stefan Adası

Bar’dan Budva’ya doğru giderken yol üzerinde çok ünlü bir ada var; Sveti 
Stefan Adası. Karadağ’ın ve dünyanın en ünlü turistik mekânlarından biri. 
Karaya dar ve kısa bir yolla bağlı küçücük bir ada. Eskiden bir köymüş, ama 
şimdi dünyanın en ünlü kişilerinin gelip tatil, hatta düğün yaptıkları bir tatil 
beldesine dönüşmüş. Fiyatı da ona göreymiş. Girişi bile paralı olduğu için biz 
yol üzerinde arabamızı durdurup uzaktan seyrettik, fotoğraflarını çektik.

Budva (7 Mayıs Pazartesi)

Yine küçük, yine çok güzel bir yer. Limanda pahalı yatlar yan yana dizilmiş. 
Sokakların arasında küçük meydanlar var. Bu meydanlardan biri “Şairler 
Meydanı” imiş. Bir tarafında yüksekçe bir taş duruyor; şairler bu taşa çıkıp 
şiirlerini okurmuş. Arkadaşlarımızdan İsmail Bozkurt hemen çıkıp bir şiir 
okudu. Sonra birkaç arkadaş daha çıktı. Ben de atlayıp oturdum. Keyfimiz 
yerinde. Eşyayla, geçmişle aramızda bu türden bağlar kurmanın hoşumuza 
gitmesi de insan özelliklerinden galiba.

Kotor (7 Mayıs Pazartesi)

Aslında programda olmamasına rağmen bilenler çok övünce oylama yapıldı 
ve uğramaya karar verdik.

Bu meydanlardan biri “Şairler 
Meydanı” imiş. Bir tarafında 
yüksekçe bir taş duruyor; şairler bu 
taşa çıkıp şiirlerini okurmuş. Türkiye 
Yazarlar Birliği Şeref Başkanımız     
D. Mehmet Doğan, “Bu sütuna çıkıp 
şiir okuyacak babayiğit yok mudur? 
demesiyle arkadaşlarımızdan İsmail 
Bozkurt hemen çıkıp bir şiir okudu. 
Sonra birkaç arkadaş daha çıktı. 
Ben de atlayıp oturdum. Keyfimiz 
yerinde. Eşyayla, geçmişle aramızda 
bu türden bağlar kurmanın 
hoşumuza gitmesi de insan 
özelliklerinden galiba.
7 Mayıs 2018 Budva-Karadağ 
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Güzel bir koyun 
kıyısına kurulmuş, 
sırtını yalçın kayala-
ra vermiş çok güzel 
bir Venedik şehri. 
Tarihi doku yine 
çok iyi korunmuş. 
Tıpkı Bar ve 
Budva’da olduğu 
gibi uzayan dolam-
baçlı yolların etrafı-
na dizilmiş turistik 
eşya satan küçücük 

dükkânlar, yolların açıldığı küçük meydanlar ve kilise, kilise, kilise… 
Bazılarına rahatça girip fotoğraf da çektirdik.

Bosna-Hersek

Bosna Hersek Fatih Sultan Mehmed zamanında fethedildi. Boşnaklar, 
Bogomil mezhebinden olup teslisi ve Hz. İsa’nın tanrının oğlu olduğu inan-
cını kabul etmedikleri için komşu Hıristiyanların baskısı altındaydılar. 
Osmanlı’nın adil idaresi, inançlarının yakınlığı ve himaye ihtiyacı dolayısıyla 
kendi istekleri ile ve kolayca Müslüman oldular. Asırlarca Osmanlı idaresinde 
huzur içinde yaşadılar. Büyük acıları 19. yüzyıl sonunda başladı. 93 Harbi 
sırasında Bosna-Hersek geçici olarak Avusturya- Macaristan imparatorluğuna 
verildi. İkinci Meşrutiyet’in ilanının arkasından başlayan kargaşa ortamını 
fırsat bilen Avusturya burayı tamamen ilhak etti.

1914’te Saraybosna’yı ziyaret ederken Avusturya-Macaristan veliahdı bir Sırp 
milliyetçisi tarafından suikast sonucu öldürülünce Birinci Dünya Savaşı pat-
lak verdi. Bu savaşta Avusturya yenilip parçalanınca Bosna-Hersek Sırbistan’la 
birleştirildi. 1946’da ise ayrı bir cumhuriyet olarak Tito’nun yönettiği 
Yugoslav Sosyalist Federatif Halk Cumhuriyetine bağlandı.

7 Mayıs akşamı Bosna sınırını geçtik. O geceyi sınıra yakın Sırp özerk bölge-
sindeki Trebişnica Nehri üzerindeki aynı adlı şehirdeki bir otelde geçirdik. 
Sırp deyince o savaş yıllarından beri tüylerim diken diken oluyor. Kendimi 
adeta düşman bir bölgede gibi hissettim. Sabah kahvaltısından sonra yola 
koyulduk.

Önce Mehmet Doğan her gün olduğu gibi kendi deyimiyle “sabah vaazına” 
yapıp bize Balkanların manevi fatihlerinden olan Sarı Saltuk’tan söz etti.

Sonra mikrofonu alan Rahman Ademi, Bosna’nın bugünkü durumunu anlat-
maya başladı. Boşnak olduğu için, o savaş yılarını yaşadığı için, bölgeye sık sık 
gelip gittiği için, konuya çok hâkim ve anlattıkları çok önemli: 

Bosna’da Dayton Antlaşması ile dünyada eşi benzeri görülmemiş karmakarı-
şık bir yönetim kuruldu. Buna göre birbirinden farklı üç idari birim var: 
Bosna Hersek Federasyonu (FBİH), Bosna Sırp Cumhuriyeti (RS) ve Brçko 
denilen özerk bölge. 

Devlet düzeyinde en yüksek siyasi makam cumhurbaşkanlığı konseyi olup 
Boşnak, Sırp ve Hırvat olmak üzere üç kişiden oluşuyor, 4 yıl süreli olarak 

Kotor güzel bir koyun kıyısına 
kurulmuş, sırtını yalçın kayalara vermiş 

çok güzel bir Venedik şehri. Yolların 
açıldığı küçük meydanlar ve kilise, 

kilise, kilise…Bazılarına rahatça girip 
fotoğraf da çektirdik.

7 Mayıs 2018 Kotor-Karadağ  
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seçilip 8 ayda bir kendi aralarında görev değişimi yapıyorlar. Parlamentosunun 
da seçim ve çalışma şekli karmakarışık.

Bosna-Hersek’in toplam nüfus 3,5 milyon kadar olup bunun yüzde 51’i 
Boşnak Müslüman, yüzde 30’u Ortodoks Sırp, yüzde 17’si Katolik Hırvat, 
kalanı da diğer etnik ve dinî unsurlardan oluşuyor.

Rahman Bey’in şu değerlendirmeleri de çok dikkat çekici ve üzerinde önemle 
durulmaya değer:

“Bugün Balkan ülkeleri içinde en sıkıntılı olan Bosna-Hersek’tir. Bu karmaşık 
yönetim yapısı içinde Sırp ve Hırvatlar birbirleri ile sürekli iş birliği yapıp 
Müslümanların lehine bir kararın çıkmasına fırsat vermiyorlar. Her an büyük 
bir kriz çıkabilir ve eskisinden de büyük bir savaş patlak verebilir. Sırplar ve 
Hırvatlar bunu bildikleri için bu savaşa hazırlanıyorlar, sürekli silahlanıyorlar. 
Allah muhafaza etsin böyle bir savaşta onlara yardım edecek bir Sırbistan ve 
Hırvatistan var; dahası bütün bir Hıristiyan Batı var. Buna karşılık 
Müslümanların böyle bir güvencesi yok, diken üstündeler. Kurtuluş için iki 
alternatifleri var ya Avrupa Birliği ya Türkiye. Ya da savaş ve kaos… Çünkü 
bölge halkı uzun süre büyük devletlerin egemenliği altında kaldığı için yöne-
tilmeyi bilir, yönetmeyi bilmez... Türkiye tarihî, dinî ve kültürel sebeplerle 
buraya bigâne kalamaz... Eğer Türkiye buraya gelmezse, onlar Türkiye’ye 
gelir... Bu karmaşık coğrafyada şüphesiz kimlik çok önemli bir unsur. Ancak 
kimlik kan üzerinden değil, kültür üzerinde olmalı...”

Bunları duymak beni dehşete düşürüyor. Bir şeyler yapılmalı, başta Türkiye 
olmak üzere İslâm dünyası şimdiden bunun tedbirlerini almalı diyorum ama 
İslâm dünyasının içler acısı halini düşününce çaresizlik içinde kıvranıyorum. 
Umut Kaf Dağının ardında… 

Poçitel (8 Mayıs Salı)

Neretva nehri kıyısında küçük bir 
Osmanlı kasabası. Tamamen taştan 
yapılmış evlerden oluşan kasaba nehir 
kenarından başlayıp dik bir yamaç 
boyunca yükseliyor; zirvede bir kale ile 
birleşiyor. Zamanında Venedik sınırına 
yakın olması hasebiyle korunaklı olarak 
inşa edilmiş. Savaş sırasında Hırvatların 
bombardımanı sonucu bilinçli olarak birçok Osmanlı eseri yıkılmış; ama 
daha sonra Türkiye’nin de desteği ile yaralar nispeten sarılmış ve kasaba eski 
güzel görünümüne kavuşmuş. 

Blagay

Blagay, Mostar’dan önceki son durağımız, Mostar’a çok yakın. Neretva’nın 
kollarından olan Buna Nehrinin doğduğu bir köy. 

Yemekten sonra nehrin sol tarafına geçip Blagay/Alperenler Tekkesinin içine 
dağılıyoruz. Nehrin çıktığı yerin hemen sol üst tarafına kurulmuş tarihi bir 
tekke. Tek bir tarikata ait değil, zaman içinde farklı tarikatlar kullanmış. 
Etrafta tuvalet ve abdest alınacak bölümler var. Esas bina sanırım üç katlı. Asli 
şekli korunmaya çalışılmış. Odalar şark usulü döşeli. Duvarlarda hat levhaları 

Savaş sırasında Hırvatların 
bombardımanı sonucu bilinçli olarak 
birçok Osmanlı eseri yıkılmış; ama 
daha sonra Türkiye’nin de desteği ile 
yaralar nispeten sarılmış ve kasaba 
eski güzel görünümüne kavuşmuş.  
8 Mayıs 2018 Poçitel/Bosna-Hersek
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var. Çok kalabalık. O arada müsait bir odada birçokları gibi ben de namazımı 
kılıyorum. Bahçedeki çeşmenin üzerinde eski yazıyla yeşil bir “Hu” hattı var. 
Allah’ın en kısa ismi. Tasavvufta en çok geçen. “O” yani Allah. O’nu her yerde 
bulmak, görmek, hatırlamak, anmak, O’nsuz olmamak, O’nu yanımızda 
hissetmek, yanımızda bulmak, O’na güvenmek, O’na sığınmak, O’nsuz ola-
mayacağımızı bilip O’na göre yaşamak için… Müthiş bir duygu bu. İyi ki 
böyle!

Ve Mostar (8 Mayıs Salı)

Neretva Nehri’nin üzerine kurulan köprü ile özdeşleşen şehir.Gezimizin en 
önemli duraklarından biri.Güzergâh gereği şehre Hırvat tarafından girip köp-
rüye doğru yaya olarak ilerledik. Sonra karşımıza o göz kamaştırıcı manzara 
çıktı. Şimdiye kadar fotoğraflarından tanıdığım yerin gerçeği. Gözlerimi ala-
madım. Muazzam, muhteşem, harika, müthiş ifadeleri zayıf kalıyor. Mekke 
ve Medine’nin dini açıdan önemini, anlamını ve güzelliğini ayrı tutarak söy-
lüyorum, bu yaşıma kadar gördüğüm en güzel yer. Tablo gibi, kartpostal gibi 
filan ifadeler kullanılıyor ama gerçeği tablodan da güzel. Yukarılarda yeşil 
dağlar, arada yeşillikler içinde tarihî evler ve içlerinde tarihî camiler, altta kıyı 
boyunca uzanan iki yeşil hat ve ortada akan parlak yeşil bir nehir… Ve nehrin 
üzerinde iki ucunda burçların bulunduğuhilal şeklinde tarihî bir köprü… 
Tarifi çok cılız kalıyor. Görmek lazım. Ben gördüm, hayran kaldım. 
Gördüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum. Görmeyi bana nasip ettiği 
için Allah’a şükrediyorum. 

Savaştan önce şehirde Boşnak, Hırvat ve Sırplar bir arada yaşarken savaş son-
rasında Sırplar tamamen terk etmiş, Hırvat ve Boşnaklar da birbirinden ayrıl-
mış; şimdi daha gelişmiş batısında Hırvatlar, eski Mostar denilen doğusunda 
ise Boşnak Müslümanlar yaşıyor. Mostar, önceden, inançlar,kültürler, gönül-
ler arasında bir köprü iken şimdi bunları ayıran bir engel olmuş.

Her yerde her fırsatta Müslümanlar tehdit altında. Köprü’nün Hırvat tarafın-
da hemen yakınında Fransızlar, şehirle orantısız derecede büyük, büyük değil, 
devasa bir katedral yapıyorlar. Yanındaki çan kulesi de göğe bir hançer gibi 
yükseliyor. Kulenin yanından geçerken inşaat bilgi levhasına özellikle baktım, 
107 küsur metre, yani 30 katlı bir apartmandan daha yüksek. Daha ötelerde-
ki Hun tepesinin üzerinde de şehrin her yerinden görülen kocaman bir haç 

Bosna’da planlanan iki edebiyat 
etkinliğinden birincisini burada, 

Yunus Emre Enstitüsü’nün Mostar 
Köprüsünün hemen yakınındaki 
tarihi binasında gerçekleştirdik. 

Çok güzel bir program oldu. TYB 
Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, 
kısa ve çok anlamlı, benim de her 
satırına yüzde yüz katıldığım güzel 

bir konuşma yaptı.
8 Mayıs 2018 Mostar-Bosna-

Hersek
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var, ta savaş zamanı yapılmış. Bu haçla ilgili çarpıcı bir anekdot anlattı 
Rahman Bey:

“Hun Tepesine bu kocaman haç dikilince silahlı Boşnak gençler Aliya 
İzzetbegoviç’e gidip şikâyetçi oluyorlar; “Düşmanlarımız her yere haç dikiyor-
lar, hilal sürekli azalıyor, bu gidişle kalmayacak. İzin ver gidip o haçı başlarına 
çalalım.” diyorlar. Aliya susup cevap vermiyor. Ama o gün akşam olunca o 
gençleri yanına çağırıyor ve gökyüzüne bakmalarını söylüyor ve parmağı ile 
hilali göstererek, “Haç ne kadar çoğalırsa çoğalsın hilale ulaşamaz” diyor.”

O olumsuz şartlarda bile böyle bir tavır, böyle bir yaklaşım… O’nun büyük-
lüğünü bir kere daha tasdik edip “Allah rahmet eylesin” dedim.

Bosna’da planlanan iki edebiyat etkinliğinden birincisini burada, Yunus Emre 
Enstitüsü’nün Mostar Köprüsünün hemen yakınındaki tarihi binasında ger-
çekleştirdik.

Çok güzel bir program oldu. TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, kısa ve 
çok anlamlı, benim de her satırına yüzde yüz katıldığım güzel bir konuşma 
yaptı.  

Daha sonra söz alan Mostar’ın Boşnak aydını Dr. Senad Hasanoviç’in sözleri 
de çok çarpıcı idi: “Boşnaklar Batı ve Doğu Hıristiyanlarının arasına sıkışmış 
bir kavimdir. O zaman Endülüs tek düşmanla savaşmak zorunda kalmıştı; 
şimdi biz iki düşmanla, iki medeniyete karşı savaşmak zorundayız... Tek tan-
rıya inanmayı esas alan Bogomil mezhebinden olan Boşnaklar İslâm’dan önce 
de zulüm altındaydı, şimdi de… Biz bu kaderden kaçamayız… Kurtuluşumuz 
için kendi değerlerimize, ortak değerlerimize yaslanmalıyız. Bunların başında 
din gelir… Her savaşın iyi bir tarafı da vardır. Savaş çıkmadan önce 
Türkiye’den böyle kafileler gelecek denilseydi, kim inanırdı?”

Bundan önceki etkinliklerde konuşan her Balkanlı kardeşimizin sözleri beni 
etkilemişti; ama bu konuşma daha bir başka oldu. Bakış açısı ne kadar olum-
lu ve kuşatıcı ne kadar pozitif. Fakat beride yaşanan acılar ve yaşanması muh-
temel olanlar beni yine hüzünlendiriyor.

Daha sonra şair arkadaşlar kendi şiirlerini okudular. Burada, son olarak ben 
de konuşmak, bir şeyler söylemek, şiir okumak isterdim; ama hakkımı daha 
önce kullanmıştım, nasip değilmiş.

Saraybosna (9 Mayıs Çarşamba)

Bosna-Hersek’in başşehri. Boşnakların dilinde Sarayevo. Miljacka Nehri üze-
rine kurulu, etrafı dağlarla çevrili, yine yemyeşil, çok güzel bir şehir. Fatih 
Sultan Mehmet zamanında fethedilirken bir köy imiş,sonra bir kasabaya ve 
zamanla bir şehre dönüşmüş. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Bosna 
bölgesinin ilk valisi İsa Bey İshakoviç tarafından kurulmuş. Fakat şehre esas 
damgasını vuran daha sonra burada sancak beyliği yapan Gazi Hüsrev Bey 
olmuş. Ana tarafından Boşnak olan Gazi Hüsrev Bey,Saraybosna’yı pek çok 
İslâmî eserle donattığı gibi bölgede İslâm’ın yayılmasında da büyük rol oyna-
mış. 

Tito yönetiminde komünist dönem. Müslümanların bir din ve kimlik müca-
delesi verdikleri dönem. Saraybosna adı, benim aklımda 1984 Kış Olimpiyatları 
ile kalmış. Televizyonun tek kanal ve siyah beyaz olduğu o dönemde uzun 
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naklen yayınlar yapılırdı olimpiyatlardan, biz de bol bol Saraybosna ve 
Sarayevo adını duyardık. 

Sonra 1992’deki savaşla girdi Saraybosna gündemimize. Ne giriş ama! 
Ankara’da genç bir öğretmendim o sıralar. Acıyla, hüzünle, gözyaşları ile anar 
olduk Saraybosna’yı; anmak ne demek, aklımızdan çıkmadı, her günkü gün-
demimiz oldu, onun yatıp onunla uyandık; şiirini okuduk, ilahisini dinledik. 
Boşnak gençlerin okuduğu Türkçe, Arapça ve Boşnakça ilahilerden oluşan bir 
kaset geçmişti elime. Yüzlerce kez dinlemişimdir. Her seferinde eşlik etmeye 
çalışarak, hep hüzünle, çok zaman gözyaşları ile… Bugün bile o sesler kulak-
larımda çınlar durur. Onlar, “Göçtü kervan, kaldık dağlar başında” derken 
ben “Osmanlı göçtü, biz dağ başında yapayalnız kaldık, şimdi sahibimiz yok, 
perişan olduk” diye anlardım, ağlardım. Her ilahi birbir imdat çığlığı gibi 
gelirdi bana. Hele “Handeki” adlı bir ilahileri vardı ki, en çok onu severdim. 
Bir ara görüştüğüm Esat Bütün adlı bir ilahi sanatçısına bunu Türkçeye çevi-
rin demiştim; o da benim “Yolcuya” adlı şiirimin sözleri ile uyarlamış ve 
“Susuz Yürek” adlı kasete okumuştu. 

Saraybosna o savaşta çok yandı, yıkıldı, harabeye döndü ama ayakta kalmayı 
bildi; Müslümanlar çok acı çekti ama direndi ve başardı. Saraybosna artık bir 
“Gazi Şehir”dir.

Aradan şu kadar zaman geçti; ama sokaklarında dolaşırken hâlâ savaşın izleri-
ni görmek mümkün. Birçok yerde kurşun ve bomba izleri o dehşetli günleri 
hatırlatıyor. O dönem bizzat savaşan gazilerden olan Rahman Bey, biz ilerle-
dikçe şehrin neresinde, ne olduğunu anlatıyor: “Şu tepelerde Sırp keskin 
nişancıları vardı. Şuradan toplar atılırdı, günde bazen 350-400 top. Şurada şu 
kadar aile, şu kadar kadın, kız, çocuk katledildi, şurası bizim cephemizdi, 
şuradan şöyle saldırdılar, şurada şöyle karşı koyduk, burada şu oldu, şurada şu 
oldu diye ayrıntılara giriyor. Görüyormuş gibi, yeniden yaşıyormuş gibi…
Allah’a inandığımız için geliyordu bütün bunlar başımıza. Bizim de O’na 
sığınmaktan başka çaremiz yoktu. Asker sivil, kadın erkek sürekli Kur’an 
okuyor, hatim indiriyorduk. Hem Kur’an hem de “tevhid hatmi…”

Gezimizin son edebiyat etkinliğini burada, yine Yunus Emre Enstitüsünde 
gerçekleştirdik. Burası mekân olarak şimdiye kadar gördüğümüz binaların en 
büyüğü ve gösterişlisi idi. Hizmetleri de o oranda büyük çaplı imiş. Mesela 
diğerlerinde en fazla birkaç yüz kişiye Türkçe kursu verilirken, Enstitü 
Müdürü Mehmet Âkif Yaman’ın dediğine göre burada 8200 kişiye ulaşmışlar. 
Her zamanki gibi güzel konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Mehmet Doğan, 
“Kaşgar’dan Balkanlara Türkçe” konferansını sundu. TYB’nin 40. Yıl Sergisi 
gezildi. Yine güzel bir program oldu.

Aliya’nın Huzurunda

Gezimizin en önemli ayaklarından biri Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in kabri-
ni ziyaret…

Mehmet Doğan’ın sabahki konuşmasından Aliya İzzetbegoviç’in TYB’nin 
şeref üyesi olduğunu öğrenmiş, onunla aynı derneğe üye olmaktan onur duy-
muştum. 1990’lı yılların ortalarında TYB’nin Bosna dayanışma Grubunun 
şehri ziyareti sırasında TYB adına yönetim kurulu üyesi Karikatürist Necdet 
Konak şeref üyeliği beratını takdim etmiş; o da “Bugüne kadar aldığım en 
anlamlı hediye” diyerek kabul etmiş.
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Aklıma Aliya’nın birer vecizeye dönüşen sözleri geliyor:

“Balığın suda yaşaması gibi dünyanın içinde yaşadığı çevre Kur’an ve İslâm’dır.”

“Kur’an edebiyat değil hayattır; dolayısıyla ona bir düşünce tarzı olarak değil, bir 
yaşama tarzı olarak bakılmalıdır.”

“İslâm korkakların değil, cesur ve atılgan Müslümanların omuzlarında yüksele-
cektir.”

“Kabile ve ulusun dar sınırlarından kurtulmak için kendinizi Müslüman olarak 
düşünmeye başlayın.”

“Hukuk benim için sadece meslek değil, inancım, hayat tercihim ve hayat felse-
fem.”

“Nefrete nefretle cevap vermeyin. Bosna için nefret çıkmaz sokaktır. Nefret sadece 
bizim ruhlarımızı zedelemiyor, Bosna’nın özünü de zedeliyor.”

“Geleceğimizi geçmişimizde aramayacağız. Kin ve intikam peşinde koşmayaca-
ğız.”

“Biz kin gütmeyeceğiz ama asla yapılanları unutmayacağız ve her şey bittiğinde 
hatırlatacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil dostlarımızın sessizliği olacak-
tır. Biz ölüyoruz ama onlar da kazanmıyorlar...”

Allah bütün Müslümanlara böyle bilge, böyle adil, böyle cesur, böyle fedakâr, 
böyle mütevazı, böyle umutlu, kısaca böyle güzel önderler nasip etsin.

Ve Dönüş Ve Umut Ve Hüzün…

Aliya’nın ziyareti benim için gezinin adeta zirvesi oldu. Ve zirveye her çıkış 
gibi de iniş başladı. Ondan sonra bütün ekip dönüş havasına girdik. 

Önce şehrin en cıvıl cıvıl yeri olan Başçarşı Meydanında bulunan Osmanlı 
Çeşmesinin önünde fotoğraf çektirdik. Yeşil kubbeli, gövdesi ahşap, kaidesi 
mermer, güzel, zarif bir çeşme. Avusturyalılar işgal edince yıkmışlar, ancak 
halkın gösterdiği büyük tepki üzerine aslına uygun olarak yeniden inşa etmiş-
ler. 

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü 
mekân olarak şimdiye kadar 
gördüğümüz binaların en büyüğü ve 
gösterişlisi idi. Hizmetleri de o 
oranda büyük çaplı imiş. Mesela 
diğerlerinde en fazla birkaç yüz kişiye 
Türkçe kursu verilirken, Enstitü 
Müdürü Mehmet Âkif Yaman’ın 
dediğine göre burada 8.200 kişiye 
ulaşmışlar.
9 Mayıs 2018 Saraybosna-Bosna-
Hersek
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Daha sonra çarşıyı gezerek Gazi Hüsrev Camiine gittik. Avlusunda güzel bir 
şadırvanın olduğu çok güzel bir cami. Öğlen ve ikindi namazlarımızı cem 
ederek cemaatle kıldık. 

Arkadaşlarımızı beklerken etrafı seyre daldım. Bir ara genç bir Boşnak karde-
şimiz, yanında ilkokul çağındaki oğlu ile beraber gelip namaza durdu. 
Çocuğun namazda yeni olduğu belli oluyordu. Onları dikkatle izledim, 
fotoğraflarını çektim. Çok hoşuma gitti. Bana Bosna’nın geleceğine dair 
umut verdi. Bütün zorluklarına rağmen Boşnak kardeşlerimiz direniyor, 
inançlarını ve kimliklerini korumaya ve bunu geleceğe de taşımak için çocuk-
larını bu inancın ve kimliğin varisi olarak yetiştirmeye çalışıyorlar. Ne güzel! 
Umut da güzel… Umuda ne kadar çok ihtiyacım(ız) var.

Sonra hemen yakınlardaki tarihi Morika Hana gittik. İçinde hediyelik eşyala-
rın satıldığı dükkânların bulunduğu hanın ortasındaki masaların etrafına 
gruplar halinde oturduk Çay, kahve içip uçak saatini beklemeye başladık.

Hiç keyfim yoktu. Dalgındım. Arkadaşların da dikkatini çekmiş, soran oldu, 
ben de o zaman farkına vardım kendimin, bir şey diyemedim. Aliya’nın ziya-
reti mi etkilemişti beni; ayrılacak olmanın hüznü mü, yoksa soğuyan hava mı? 
Erken olmasına rağmen hava birdenbire kararmış, soğumuş ve yağmur yağ-
maya başlamıştı. Üşüyordum.

Akşama doğru uğradığımız bir lokantada son bir defa börek yedik.  Tekrar 
gelmek de herkesin ortak temennisi idi. Ben özellikle D. Mehmet Doğan’a 
İslâm coğrafyasının başka yerlerine, mesela Ortadoğu’ya, mesela Uzak 
Doğu’ya, mesela Afrika’ya da bu tür geziler düzenlemeyi teklif ettim. Urfa’dan 
Kudüs’e, Muş’tan Yemen’e, Bursa’dan Buhara’ya, İstanbul’dan Kahire’ye, 
Endülüs’e, Mogadişu’ya, Marakeş’e, Peşaver’e… Ne güzel olur!

Kervanın Yolcuları

Bu geziyi, herhangi bir turistik geziden farklı kılan, daha güzel ve daha anlam-
lı hale getiren şüphesiz yol arkadaşlarımızın nitelikleriydi. Her biri birbirin-
den değerli şair, yazar, hikâyeci, araştırmacı, bilim adamı otuzdan fazla aydın, 
erdemli, güzel insan…

Tarihi Morika Hanı’na gittik. İçinde 
hediyelik eşyaların satıldığı 

dükkânların bulunduğu hanın 
ortasındaki masaların etrafına gruplar 
halinde oturduk çay, kahve içip uçak 

saatini beklemeye başladık. 
9 Mayıs 2018 Saraybosna-Bosna-

Hersek
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Yolculuk meşakkatli bir iş. Yolculuk insanın gerçek yüzünün ve zaaflarının 
ortaya çıktığı bir süreç. Dolayısıyla insanı tanımanın yollarından biri olarak 
kabul etmiş büyüklerimiz. Bir otobüs dolusu insanla 10 gün boyunca yaklaşık 
3 000 km yol gideceksin, 7 ülke 20 şehir dolaşacaksın ve hiçbir sorun çıkma-
yacak… Kolay değil, ama gerçek. Evet, gerçekten de herkes birbirine karşı çok 
sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü davrandı ve hiçbir sorun çıkmadı.

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, yolculuk sırasında her gün yaptığı 
sabah konuşmalarında sık sık buna temas etti; bundan dolayı hem herkese 
teşekkür etti hem de şükretti. 

İnsanın ilginç bir yanı var, herhangi bir yerde olduğu gibi otobüste de ilk 
nerede oturursa, oraya alışıyor, sonra da orada oturmaya devam ediyor. 
Bunun pratik bir yararı da var; her binişte kim gelmiş, kim gelmemiş kontrol 
etmek kolay oluyor. 

Ben de ilk olarak şoförün hizasındaki 3. koltuğa oturdum ve diğerleri gibi 
sonuna kadar da orada oturmaya devam ettim. İstanbul’dan Edirne’ye kadar 
yanımda TYB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi hemşerim şair yazar Mehmet 
Kurtoğlu oturdu. Edirne’de ekibe bir başka Urfalı olan Kırşehir Ahi Evran 
üniversitesi Edebiyat Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Maksut Yiğitbaş 
katıldı. Onlar önümdeki koltuklarda yan yana, ben arkada tek başıma. 
Aramızda sık sık Urfa ve Urfalılar üzerine muhabbetler, şakalaşmalar, atışma-
lar oldu. Üç Urfalı, üç farklı tip... İlk günler yakınımızda oturanlar bizi birbi-
rimizle kıyasladılar, birbirimize benzemediğimizi söylediler. Maksut Beyi 
orada tanıdım, genç, gelecek vadeden bir akademisyen. Mehmet Kurtoğlu’nu 
ise çok uzun zamandır tanırım. Çok okuyan, araştıran ve yazan biri. 
Kitaplarının sayısı 30’u geçti. Sürekli not aldı; herkes buradan da bir kitap 
çıkaracak diye espriler yapıyordu.Fakat bu yolculuk sırasında bilmediğim bir 
yanını daha öğrendim; fotoğrafçılık. Bütün gezi boyunca elinde fotoğraf 
makinesi ile fotoğraf çekip durdu.

Onların önünde Genel Başkanımız Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan oturdu. 
Hep vakur ve mütevazı. Hiç başkanlık yapmaya kalkmadı; herhalde kimse 
buna gerek de duyurmadı. Gerçekleştirdiğimiz edebiyat programlarının açı-
lışlarında kısa ve özlü konuşmalar yaptı. Başka bir yurt dışı programa katıl-
mak için, sanıyorum Makedonya’da bizden ayrıldı. 

Sağ en önde Bekir Sıddık Soysal oturdu. Bekir Bey grubun ağabeylerinden. 
Ebru, grafik ve fotoğraf sanatçısı, tasarımcı, radyo programcısı, yazar, yayıncı, 
birçok özellikleri var. Gezinin önemli duraklarındaki Osmanlı eserlerinin 
minyatürünü harita üzerinde gösteren afişi o hazırlamış. Bu afiş çerçeveletilip 
gittiğimiz yerlerde yetkililere hediye edildi. Birer örneği de hatıra olarak bize 
dağıtıldı. Bekir Bey, zaman zaman boynuna doladığı fuları, elinde sürekli 
taşıdığı bastonu ile tam bir İstanbul beyefendisi. Ardında oturan Mehmet 
Doğan ve İbrahim Ulvi Yavuz ile uyumlu bir üçlü oluşturdular. Edebiyat 
programlarımızda sıra kendisine geldiği zaman hatıralarından bölümler 
okudu.

Bekir Bey’in yanında Fahri Tuna oturdu. Edirne’de görevli iken Balkanlara 
onlarca defa gitmiş, oraları çok iyi tanıyor, birçok dostu ve bağlantısı var. 
Yazar, yazar destekçisi; bu amaçla çalıştığı her yerde önemli projeler gerçekleş-
tirmiş bir hizmet insanı. Hep güler yüzlü, hep mütevazı, hep pozitif, hep 



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN 40. YILINDA EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI266

enerjik. Zaman zaman mikrofonu alıp rehberlik de yaptı, yaşadığı güzel hatı-
raları anlattı.

Yanda ikinci koltukta Şeref Başkanımız D. Mehmet Doğan ve yanında eski 
TYB Genel Başkanlarından İbrahim Ulvi Yavuz oturdular. Birbirleriyle çok 
samimi oldukları belli. Hem birbirlerini korudular hem de zaman tatlı tatlı 
atıştılar. TYB başdanışmanı İbrahim Bey de ekibin ağabeylerinden. Hikâye ve 
roman yazarı. Çok olgun, sakin, mütebessim. Ve belki ekibin en az konuşanı. 

D. Mehmet Doğan TYB’nin kurucusu ve Şeref Başkanı. Ekibin esas lideri o. 
Ekipte ben dâhil çok ak saçlı vardı, ama “Aksaçlı” olmak ona ad olmuş. Başta 
Türkçe Sözlük ve Batılılaşma İhaneti olmak üzere pek çok eserin sahibi. Bu 
yolculukta daha yakından tanıma imkânı buldum. Adeta çağdaş bir derviş. 
Her sabah yola çıkarken mikrofonu eline “sabah vaazı” dediği konuşmalar 
yaptı. Bazen önceki günün değerlendirmesini yaparken, bazen gideceğimiz 
yerle ilgili bilgiler verdi. Hemen her gün TYB sitesinde gezdiğimiz yerlere dair 
yazılar yazdı ki ben de bu yazılardan çok istifade ettim. Her yerde yetkililerle 
görüştü, programlarda güzel konuşmalar yaptı, bazen konferans verdi.

Yan tarafımda ve arkamda iki Erzurumlu dadaş var. Erzurum TYB Şube 
Başkanı M. Hanifi İspirli ve Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Ömer Özden. İkisi boyları, saçları, huyları, 
hafif Erzurum aksanlı konuşmaları ile tam bir ikili oluşturdular. Hanifi Beyi, 
ilk defa Kırcaali’de şiir okurken dinledim. Şiiri de şiir okuyuşu da çok hoşuma 
gitti. İşi ciddiye alan, okuyan, şiir üzerinde düşünen biri. Bir ara yanıma davet 
edip uzun uzun dinledim. Erzurum’da çok güzel şeyler yapıyorlar, Hüma 
isimli bir dergi çıkarıyorlar. Güler yüzlü, sevimli bir arkadaş. 

Hacı Ömer Özden’in bir ilim adamı olduğunu yolda öğrendim. Felsefe tarih-
çisi. Son zamanlarda estetik üzerine çalışıyormuş. Yahya Kemal üzerine de 
kitapları varmış. Üstelik çok okuyan, birçok kitapları olan, yolda da birkaç 
kitap okuyup bitiren biri. Çok güzel ve dolu dolu konuşuyor. Programlarda 
bazen panelist oldu, bazen paneli yönetti. Zaman zaman da otobüste güzel 
konuşmalar yaptı. Bazen değişik konularda ikili konuşmalarımız da oldu.

Rahman Ademi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum 
bilimleri Fakültesi dekan yardımcısı, Doçent. Ankara İlahiyat mezunu, aka-
demik çalışmasını tarih bilimi üzerinden sürdürüyor.Boşnak asıllı; Makedonya 
sınırları içinde doğmuş, ailesi hâlâ orada yaşıyor. Savaştan önce Sırp ordusun-
da askerlik yaparken, savaş başlayınca Müslümanların safına geçip bizzat 
savaşmış bir gazi. Uzun yıllardır Türkiye’de yaşıyor.Bölgenin dillerini biliyor. 
Uzun yıllar görevli ve gönüllü olarak çalıştığı Balkanları çok iyi tanıyor.
İnançlı, çalışkan, sevimli bir arkadaş. Bir ara koluna girmiş, otobüste yanımda 
oturmaya davet etmiş ve kendisini uzun uzun dinlemiştim.

Dr. Nazif Öztürk, TYB eski genel başkanlarından. Vakıf medeniyetimiz üze-
rine çalışıyor. Gittiğimiz her yerde özellikle bu konu üzerine soru sordu, 
konuştu, önemli şeyler söyledi. Hep vakur, mütevazı, mütebessim. 

Ahmet Fatih Gökdağ, TYB merkez yönetim kurulu üyesi. Yayıncı. 
Programlarda güzel konuşmalar yaptı. O da hep sakin, hep mütebessim, hep 
mütevazı, bir güzel insan.
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TYB Ankara Şube Başkanı İsmail Bozkurt, ekibin en hareketli isimlerinden 
biri, belki de birincisi. Kaldığımız her otelde sabah erkenden eşofmanını giyip 
yürüyüşe çıktı. Hep güler yüzlü. Etkinliklerde şiirlerinden örnekler okudu. 

Geziye Bursa’dan katılan Mücahit Koca ekibin ağabeylerinden. Eskiden öykü 
yazarmış, şimdi şiire yönelmiş. Davanın kahrını çeken emektarlarından biri. 
Muhterem bir insan.

Nazım Payam, TYB Elazığ temsilcisi. Kendisiyle daha önce Urfa’da tanışmış-
tım. Herkesin saygı gösterdiği bir isim. Hep ağırbaşlı, hep mütevazı. Hiç öne 
çıkma derdinde değil. Programlarda şiirlerinden örnekler sundu. Uzun yıllar-
dır tek başına bir edebiyat dergisi çıkarıyormuş. 

TYB merkez yönetim kurulu üyelerinden M. Sait Uluçay, ekibin en sessizle-
rinden biri. O da diğerleri gibi mütevazı ve mütebessim. Şair, yazar. Sırası 
gelince şiirlerinden örnekler sundu bize. İçimizde en sıkı not alanımız oydu, 
en ufak ayrıntılara bile kulak kesildi. Mehmet Âkif İnan’ı yakından tanıyan-
lardan biri; “Adanmış Hayat-Mehmet Âkif İnan” kitabımı yazarken onun 
yazdıklarından da çok istifade etmiştim. Gezinin başladığı sıralarda bir ara 
yan yana oturup Âkif İnan’ı konuştuk.

Faruk Uysal, Hece yayınlarında editörlük yapıyor. Yolda kitap okuyanlardan. 
Sık sık önünde oturan Ömer Özden Hoca ile kitaplar üzerine sohbet ettiler. 
Rahmetli Mehmet Âkif İnan’la tanıştıklarını söyleyince ben de bir ara sohbet 
ettim; Âkif Hocamızla ilgili çok güzel hatıraları var; onun çok yardımını gör-
müş, hatta onun yardımı ile evlenmiş. Kahvaltı sırasında bile kitap okuduğu-
nu görünce fotoğrafını çekip Facebook’ta paylaşmıştım. Güler yüzlü, cana 
yakın. İyi bir şair olduğu için programa şiirleriyle katıldı.

Ekibin şairlerinden biri de Mustafa Özçelik. Onu da bir ara yanımdaki kol-
tuğa davet ettim. Gün boyu beraber olduk. Şiirin yanında çocuklara ve genç-
lere yönelik hikâye ve masal kitapları var. Yunus Emre üzerine derinleşmiş. 
Başta şiir olmak üzere çalışmaları hakkında ben sordum, o anlattı; çok istifade 
ettim. O da çok iyi bir insan, çok alçakgönüllü ve cana yakın.

Tevazuun zirve yaptığı isimlerden biri de Konya Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı. Hiç profe-
sör havası yok. Mahcup ve mütebessim. Elinden fotoğraf makinesi hiç düş-
medi diyebilirim. Zaman tek tek başına koşturdu, bazen ucu ucuna yetişti 
otobüse. Sırası gelince güzel konuşmalar yaptı. İstanbul Atatürk Havaalanında 
uçak saatini beklerken en son onunla vedalaştık.

Ekibin içinde hep birbirleriyle dolaşan dört değerli öykücü vardı; Necip 
Tosun, Abdullah Harmancı, Cemal Şakar ve Aykut Ertuğrul. Her biri prog-
ramlar sırasında ya kısa öykülerinden birini okudu ya da güzel konuşmalar 
yaptı. Necip Tosun’u da bir ara yanıma davet edip dinledim. Çok birikimli 
hem öykü yazıyor hem öykü kuramı üzerinde çalışıyor. Edebiyata aşkla bağlı; 
bu uğurda teklif edilen birçok önemli görevi kabul etmemiş. Diğer arkadaşlar 
da öyle, ama ne yazık ki onlarla yakın bir temas kurmak için zaman yeterli 
gelmedi.

Muhammed Enes Kala TYB merkez yönetim kurulu üyelerinden genç bir 
arkadaşımız. Akademik çalışmalarının yanı sıra radyo ve televizyon program-
ları hazırlayıp sunmuş. Gezinin yükünü taşıyanlardandı.
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Memiş Okuyucu da organizasyonda görev alan bir arkadaşımız. Daha önce 
öğretmen olarak bir süre görev yaptığı Yunanistan’da iken bize rehberlik de 
yaptı. Orada öğrencileri ile karşılaşınca nasıl sevinip duygulandığına şahit 
oldum. Yozgatlı olduğu için ve benim öğretmenlikte ilk görev yerim Yozgat 
Akdağmadeni olduğu için Yozgat üzerine ve bir kısmını onun da tanıdığı 
Yozgatlı öğrencilerim üzerine bir sohbetimiz oldu.

TYB merkez yönetim kurulu üyesi Tarkan Zengin ve İstanbul şube başkanı 
Mahmut Bıyıklı, özel işleri dolayısıyla erkenden ayrılmak zorunda oldukları 
için onlarla yakın bir temasımız maalesef olmadı.

Star Gazetesinden Bedir Acar, geziye sonradan katıldı ve bitmeden ayrıldı; 
yakından tanışamadık. Gezi sırasında ve sonrasında gezi ile ilgili güzel haber-
ler yaptı.

Sunucumuz Cihat Zafer, nevi şahsına münhasır isimlerden biri. Farklı bir 
kişilik. Sakarya’da doğmuş ama tam bir İstanbul çocuğu. Ekibin gençlerinden. 
Herkesi hayran bırakan müthiş bir performans sergiledi.Edebiyat programla-
rı yapacağımız yerlerde iki arada bir derede spor giysilerini çıkarıp takım 
elbise, gömlek kravat ile çıktı herkesin karşısına. Her programda güzel sesi, 
düzgün diksiyonu, hazır cevaplığı, zekâ mahsulü esprileri usta sunuculara taş 
çıkarttı.

Bünyamin Yılmaz, TYB İstanbul Şubesi yönetim kurulu üyesi. Anadolu 
Ajansında editör. Ayrıca oyun yazarı ve radyo programcısı. Bol bol fotoğraf-
larımızı çekti. 

Rıfat Koşukavak turumuzun Bulgaristan ayağının rehberliğini yaptı. 
Kırcaali’ye bağlı Koşukavak kasabasında doğmuş, sonra Edirne’ye göçmüş, 
tur organizatörü. Hep hareketli, hep pozitif, hep güler yüzlü ve espriliydi.

Özcan Derviş, genç, güler yüzlü rehberimiz. Makedonya doğumlu Türk. 
Bulgaristan’dan sonra gezi boyunca rehberliğimizi o yaptı. Türkiye’de tarih 
bölümünü okumuş, İşini iyi yapıyor, ama bizim turumuzda kendisine çok 
müdahale oldu; çünkü bölgeyi çok iyi bilenler vardı. Zaten kendisi de sonun-
da şimdiye kadar görev aldığı turlar içinde en anlamlısının nu olduğunu ve 
herkesten çok istifade ettiğini söyleme gereği duydu.

Mehmet Tuğrul, Mustafa Ekici ve M. Burak Yılmaz. Gezinin teknik ekibini 
oluşturan üç genç arkadaş. Üçü de güler yüzlü, cana yakın ve fedakâr. Kısa 
konuşmalarımız oldu. İşlerini en iyi yapmanın derdindeydiler. 

Ve Zafer Kızılca. Gezi programını düzenleyen ajansın sempatik temsilcisi. 
Gezinin hiçbir aksaklık olmadan gerçekleşmesinin kahramanlarından biri. 
Hep mütavazı, hep güler yüzlü, hep pozitif. Otellere ve lokantalara giriş çıkış-
taki düzeni sağlamada, gezilecek yerlerdeki tıkanıklıkları çözmede birinci 
dereceden etkili oldu. Kısa molalarda çay kahve servisi ve otobüsün içindeki 
minik tatlı ikramları ile de herkesin gönlünü kazanmayı bildi.

Sarı Saltuk’tan Kültür Kervanına

Gezimizin başlangıcında bir kitap geçti elime; Fatih Duman’ın “Pîr” adlı 
romanı. İslâmiyet’i Türkler arasında yayan Hoca Ahmed Yesevî’yi anlatıyor. 
Zaman zaman okudum ve üzerinde düşünmeye çalıştım. Hoca Ahmed 
Yesevi’nin yetiştirdiği “Horasan Erenleri”ni Anadolu’ya gönderdiğini, kendi-
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sinin Türkistan’da yaptığını onların da Anadolu’da yaptığını, her birinin bir 
yere yerleşip ordulardan önce gönülleri fethetmeye başladığını ve böylece 
Anadolu’nun İslâmlaşmasında büyük emekleri olduğunu biliyoruz.

Tıpkı bunun gibi bir kısım “erenler” de Balkanlara gitmişler ve aynı şeyi 
Balkanlarda yapmaya başlamışlar. Bunların içinden en ünlüsü Sarı Saltuk’tur. 
Asıl adı Şerif Hızır ve Muhammed Buharî olduğu söylenen Sarı Saltuk’un, 
Ahmed Yesevî’nin halifesi olduğu ve onun tarafından bu misyonla görevlen-
dirildiği de rivayetler arasındadır. Müslümanların veli, Hıristiyanların aziz 
kabul ettiği Sarı Saltuk’un adı etrafında zamanla birçok menkıbeler ve efsane-
lere oluşmuştur.

Daha onun gibi niceleri, bedenini, gönlünü, ömrünü bu dava uğruna sebil 
etmiştir. 

Onlarla beraber ve onların arkasından Malkoçoğlu veMihaloğulları gibi akın-
cılar, serdengeçtiler, en sonunda da esas ordular gelmiş ve hem ülkeleri hem 
gönülleri fethetmiş, yaptıkları mimari eserlerle de oralara damgalarını vur-
muşlar.

Yol boyunca sık sık onların da bahsi geçti ve bizim kültür kervanımızla arala-
rında paralellikler kuruldu. Belki birebir aynı değil; ama bazı bakımlardan 
örtüşen bir yaklaşım. Bizim kervanımızın onlarınkinden farklı bir amacı 
olduğunu kim söyleyebilir? 

O ilk fatihlerin başlattığı fütuhatı günümüzde de sürdürmeliyiz. Çünkü 
Balkanların bugün içinde bulunduğu hal yeni bir fethi gerektiriyor. Bunun 
silahlı olması gerekmiyor; önemli ve kalıcı olan gönüllerin fethi…

 

Kervan yolcuları son toplu fotoğrafı. Ayaktakiler (soldan sağa): Cemal Şakar, Zafer Kızılca, H. 
Ömer Özden, Nazım Payam, İ.Ulvi Yavuz, Cihat Zafer, Mücahit Koca, Memiş Okuyucu, D. 
Mehmet Doğan, İsmail Bozkurt, Mehmet Sait Uluçay, Bekir Sıddık Soysal, Nazif Öztürk, Mustafa 
Özçelik, A. Fatih Gökdağ, Abdullah Harmancı, Özcan Derviş, Burak Yılmaz. Oturanlar; Rahman 
Ademi, Mehmet Sarmış, Caner Arabacı, M. Enes Kala, M. Hanifi İspirli, Fahri Tuna, Faruk Uysal, 
Mehmet Kurtoğlu, Necip Tosun. 9 Mayıs 2018 Saraybosna/Bosna-Hersek



UZUNKÖPRÜ’DEN MOSTAR KÖPRÜSÜ’NE
BİR YOL SERENCAMI

KAYBOLANIN ve elimizden alınanların izini sürmek, Evlad-ı Fatihan’ın 
varlığını ve kimliğininmuhafazasınısağlayan insanlık cevherini; anlamak, tanı-
mak, niyet ve gayretiyle tertip edilen, Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı, 
iki-üç istisnasıyla bütün Balkan ülkelerini şamil1, on günlük süreye yayılan bir 
seyahat tasavvuru…

Seyahatin ilk ayağındaki ve kültür mirasımızı muhafaza keyfiyeti itibariyle, 
gardı düşmemiş ender şehirlerimizden biri olan Edirne’yi; -çok sayıda ziyare-
time rağmen- yeniden ve derinliğine tanıma fırsatı buldum. Bize; bu şehri 
yeni tanıyormuş hissini yaşatan, şehrini yüksek bir nüfuz, aşkın bir sevgi dili 
ile anlatan, gerçek bir münevver Mustafa Hatipler Bey, bir şehrin nasıl oku-
nabileceğinin bütün ipuçlarını temrin ettirdi.

Değil mi ki şehirler siluetinde kimlik kazanır ve münevveri ile soluk alır, var-
lığını ifade eder.

Seyahatimizin mukaddimesi bu kadar ihatalı olunca, devamı hakkında da 
emniyet ve umut telkin etti.

Bulgaristan sınırını geçince ilk menzil Kırcaali…

Kapıkule’ye iki üç defa gitmişliğim vardı, ama batı istikametinde karayolu ile 
sınırı ilk geçişim. 

Çok kısa bir sürede Kırcaali’ye varıyoruz. Kırca Ali Gazi’nin kurduğu şehir-
deyiz. 

Demografisinde, Türk kimliğinin baskın olduğu ve belediye başkanı Türk 
olan bir Balkan şehrindeyiz.

İlk durağımız Müftülük, Fahri Tuna’nın açıklamasıyla doktora sahibi müftü 
Beyhan Mehmet’i ziyaret ediyoruz. Bulgaristan’ın tek Türkçe yayın yapan 
gazetesiKırcaali Haber’i çıkaran Müzekki Ahmet’le2 tanışıyoruz. Müzekki 
Ahmet aynı zamanda, Ömer Lütfi Türk Kültür Derneği Başkanı.

Müzekki Ahmet Bey’in rehberliği ile Kızılağaç Beldesi, Nalbantlar köyü yakı-
nındaki, Yedi Kızlar Camii’ne gidiliyor. Ahşap minaresi camiye bitişik değil. 
Cami girişinin karşısında, müstakil bir kule gibi... Cami de minaresi gibi 
tamamen ahşap… Hoş, şirin ve küçük ölçekli olmasına rağmen etkileyici… 
Kitabesinde 1438’e tarihlenen bir tarih yer alıyor. Hoş ve naiv bir de efsanesi 
var.

Kırcaali’de ilk aklıma gelen isim; Razgrad’lı Mehmet Türker Acaroğlu. TRT 
için hazırladığımız, Simalar ve Dünyalar adlı portre belgeseli vesilesiyle tanış-

1 Moldova, Romanya ve Sırbistan hariç.
2 Müzekki Ahmet, fahri Tuna’nın tavsifi üzere “Malkoçoğlu” 

Bekir Sıddık Soysal
Sanatkâr
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mış, yaptığı çalışmalardan etkilenmiştim. Tanıştığımda 90 yaşının üzerindey-
di. Aralıksız çalışıyor, araştırmalarını sürdürüyordu. Kütüphane-evinin rafla-
rında yayına hazır kitaplar ve çok sayıda araştırma dosyalarına bakıp gıpta 
etmiştim. Türker Bey, kütüphaneci, bibliyograf, sözlükçü ve Balkan araştır-
macısı ilh. Onlarca telif ve tercüme eser. İlk Derleme Müdürü Selim Nüzhet 
Gerçek’in hayrülhalef takipçisiydi. Kütüphanecilik eğitimini Fransa’da 
Dokümantasyon Teknikleri Devlet Enstitüsü’nde ve Yüksek Kütüphanecilik 
Okulu’nda geliştirdi. Türk Kütüphaneciliğine uzun yıllar değerli hizmetler 
verdi. Bu alanda çeşitli kurumların kuruluşunu sağladı. “Bulgaristan’da 
Türkçe Yer Adları” ve “Balkanlarda Türkçe Yer Adları” adlı çalışmaları ile 600 
yıllık geçmişe ait bir tapu belgesi çıkardı.Balkanların vicdanı gibi hissetti ken-
dini.

Kırcaali ziyaretinizi tarihi mirasımız, insanımız ve coğrafya unsurları ile hıf-
zettikten sonra Filibe’ye geçiyoruz. 

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Filibe’yi; “şehir dokuz adet kayalık tepeüze-
rine ve dereler arasına kurulmuş. -17. yy. itibariyle- 53 cami, 70 mektep, 
dokuz medrese, yedi darül-kurra, 11 tekke, sekiz hamam, dokuz han ve çok 
sayıda kervansaray var idi” diye anlatıyor. 

İsimleri hâlâ Türkçe olan bu tepelerden birinden, kaleden Filibe’yi kuş bakışı 
seyrettik.Üzerinde saat kulesi bulunan Saat Tepesi, Nöbet Tepesi, Taksim 
Tepesi, Canbaz Tepesi…

Filibe Kalesi’nde şimdilerde lokanta olarak kullanılan Mevlevihane’ye var-
dık… Sema salonunda dönen semazenlerin muazzeb ruhlarını hissettik. 

Bu tepeler üzerinde yükselen Filibe’de tarihi mirasımızı bugüne taşıyan eski 
şehirde koruma altındaki Safranbolu evlerini hatırlatan eski Osmanlı evleri, 
oymacılık şaheseriahşap tavanları, kapı ve pencere formları, saçaklı çatıları ile 
bizim geçmiş hayatımızın sessiz hatıralarıyla doluydu.

Çok kubbeli erken Osmanlı cami mimarisi örneklerinden ve Balkanların en 
büyük camilerinden biri olan, Murad Hüdâvendigâr Camii, halk arasındaki 
adıyla Cumayata Camii.Bulunduğu meydana da ismini veriyor. Bu camide 
secdeye kapanıp, ecdadımıza şükran hisleri ile dua ettik.

Bulgaristan’ın tek Türkçe yayın 
yapan gazetesi “Kırcaali Haber”i 
çıkaran Müzekki Ahmet’le 
tanışıyoruz. Müzekki Ahmet aynı 
zamanda, Ömer Lütfi Türk Kültür 
Derneği Başkanı. Kendisine seyahat 
hatırası olarak (Sanat Danışmanı 
Bekir Sıddık Soysal tarafından 
hazırlanan) “Kültür Kervanı Hatıra 
Levhası” takdim edildi. Kırcaali Ömer 
Lütfi Kültür Derneği Salonu.
1 Mayıs 2018 Kırcaali-Bulgaristan
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Cumayata camiinden çıkarken, ilk gençlik yıllarımda okuduğum Amak-ı 
Hayal ve İslâm Tarihi müellifi Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi merhu-
mu da Fatiha ile yâd ediyorum.

Gümülcine’ye müteveccihen yoldayız… 

Birdenbire otobüsteki herkesi hayret ve hayranlıkla heyecanlandıran, sol tara-
fımızda bütün ihtişamıyla beliren ve uzun süre bize yoldaşlık eden Selimiye’yi 
görüyoruz. Sinan’ın, o koca mimarın, aziz ruhuna minnet ve şükran hislerim-
le Fatihalar okuyorum.

Sınırda bir süre anlamsız bir bekleyişten sonra Yunanistan’a geçiyoruz. 

Yunanistan elbette ki bizim için Batı Trakya’dır. Öğleden sora Gümülcine’ye 
varıyoruz.

Gümülcine; ilk fatihi Gazi Evrenos Bey ve son Balkan fatihleri Kuşçubaşı 
Eşref ile Süleyman Askeri’nin ruhaniyetini taşıyan şehir.

Gümülcine; beyaz, yeşil ve siyah zemin üzerine ay-yıldızlı bayrağı ile Garbî 
Trakya Devleti’nin başkenti.

Gümülcine ve Batı Trakya Türk Devleti’nin diğer şehirleri; İttihat Terakki 
içindeki aymazların, iç çekişmeleri sebebiyle Bulgarlara terk etikleri şehirler.

Gümülcine; Osmanlı mirasının büyük bir yüreklilik ve titizlikle korunduğu 
ender Balkan şehirlerinden biri. 

Eski Camii, Yeni Camii, Saat Kulesi gibi çok sayıda eser.

Gümülcine 40 kişilik Kültür Kervanı yolcusunu adeta bağrına basıyor ve 
ağırlıyor. Yıllar önce burada öğretmenlik yapan, heyetimizin “yol beyi” 
Memiş Okumuş Kardeşimizi; öğretmen dostları ve öğrencileri büyük bir has-
retle karşılıyorlar. Hele bir hanım öğrencisinin, hasret ile kollarına atılması ve 
ayrılış vakti geldiğinde de hüznü, melâli beni çok etkiledi.

Seçilmiş müftü İbrahim Şerif Bey’iziyaret ve Türk Gençlik Derneği’ndeki 
program icrası, geniş bir alâkayla karşılık buluyor. 

Gümülcine İmam-Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği’nin sıra dışı bir 
oğlak ziyafetinin ardından, vakit geç olduğu için yolumuz üzerindeki 

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde 
Filibe’yi; “şehir dokuz adet kayalık 

tepeüzerine ve dereler arasına 
kurulmuş. -17. yy. itibariyle- 53 cami, 

70 mektep, dokuz medrese, yedi 
darül-kurra, 11 tekke, sekiz hamam, 

dokuz han ve çok sayıda 
kervansaray var idi” diye anlatıyor. 

İsimleri hâlâ Türkçe olan bu 
tepelerden birinden, kaleden Filibe’yi 

kuş bakışı seyrettik. Üzerinde saat 
kulesi bulunan Saat Tepesi, Nöbet 

Tepesi, Taksim Tepesi, Canbaz 
Tepesi, Gözcü tepesi, Pınarcık 

(Bunarcık) Tepesi ve Boz Tepedir.
Rehberimiz Koşukavak Tur’un sahibi 

Rifat Yakupoğlu. 
2 Mayıs 2018 Filibe-Bulgaristan 
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Kavala’yı ihmal ederek Selanik’e doğru yol alıyoruz. 

Aslında Kavala’ya fiilen uğrayamıyoruz ama Kavalalı Mehmed Ali Paşa üzeri-
ne, Mehmet Doğan’ın vukuflu yol konferansı ile bu şehri ihmal etmemiş 
oluyoruz.

Gece geç saatte Selanik’teki otelimize vasıl oluyoruz. 

Sabah, Selanik içinde şehir turu ile başlıyor. Mehmet Doğan’la Selanik türkü-
leri üzerine bir sohbet başlatıyoruz. Yol rehberimiz bizim ricamız üzerine 
“Çalın Davulları Çaydan Aşaya” türküsünü3 telefonuna indiriyor ve sesi oto-
büsün hoparlörüne veriyor:

“Çalın davulları çaydan aşağıya (Aman)

Mezarımı kazın bre dostlar belden aşağıya

Koyun sularımı kazan dolunca (Aman)

Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver

Al başımdan bu sevdayı götür yâre ver

Selanik içinde selam okunur (Aman)

Selamın sedası bre dostlar cana dokunur

Gelin olanlara kına yakılır (Aman)

Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver

Al başımdan bu sevdayı götür yâre ver

Selanik Selanik viran olasın (Aman)

Taşını toprağını seller alsın

Sen de benim gibi yârsız kalasın (Aman)

Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver

Al başımdan bu sevdayı götür yâre ver”

Bu emsalsiz türküde; Türkiye ve Balkanların solukları birbirine karışıp, hepsi 
yakın ve uzak bildik sedaların dağılıp aksettiği bir mıntıkaya gidiyordu.

Bu mûsikî; hazin bir şeyin, kaybolanın ve arananın, sanki sadece hayalini 
aksettiriyordu. 

Türküyü derleyen Hüseyin Yaltırık; türküye vasfedilen uzun hikâye ve değer-
lendirmesinin girişinde şöyle diyor:

“Nedir suçu o eski şehrin ki, adına yakılan türküler “Selanik Selanik, ıssız 
kalasın...” diye bir ilenmeyle başlar. Bir şehir için dile getirilebilecek en büyük 
beddua ıssız kalmasını istemek olmaz mı? Belki bu yüzden terk edip gitti, o 
şehri şenlendiren feraceli kadınlar, kırmızı fesli, kaytan bıyıklı kumral deli-
kanlılar. Bu türküyü söyleyenin ahı tuttu belki de Selanik’i; Saatli Selimpaşa 
Camii’nin cemaati dağıldı, bezirgânlar Hamzabey Bedesteni’ni boşalttı, 
Islahhane Hamamı’nın kurnalarından kaynar sular akmaz oldu, Alaca İmareti 
yıkılıp gitti, İkilüleli Tekkesi’ndeki zikir sesleri kesildi. Bu türkünün ilenciyle 
asırlık çınarlar devrildi, suyu soğuk çeşmeler kurudu, cumbalı evlerin kafesli 
pencerelerindeki utangaç kızlar kayboldu. Baldıranlar sardı, o güzel şehrin 

3  Bu türküyü Mehmet Özbek’in Topluluğundan ilk defa dinlediğimde ağlamıştım. Şimdi sıkça Aysun 
Gültekin’den her defasında gözümde yaşlarla dinliyorum.
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bahçelerini, bağlarını. Bir asra yakındır ki Selanik yarsız kaldı, Türkçesiz 
kaldı, Türksüz kaldı.

Niye başka şehirler gibi övülmez türkülerde Selanik?“

Bu sözlerden öte Selanik üzerine daha ne söylenebilir ki…

Sadece şunu ilâve etmek istiyorum,

Bir fırtına tuttu a yârim/ bizi deryaya kardı ve Bülbülüm Altın Kafeste gibi 
nice soy ve rafine türkü, hayfa ki bu şehrin semasında artıkdolaşmıyor.

Şimdi istikamet Manastır’a doğrudur.

Manastır sevimli olduğu kadar da küçük bir şehir, şöyle bir dolaşmamız sade-
ce 1-2 saatimizi alıyor.Bugün Manastır’da yaşayan Türk sayısı %2’nin altına 
düşmüş durumda. Ancak minareler ve Sultan 2. Abdülhamit tarafından yap-
tırılan saat kulesi Türk kimliğini teyid ediyor. Bu minarelerin işaretlediği 
camilerden bir tanesi, Mimar Sinan tarafından projelendirilen Haydar Kadı 
Camii. Yeni Cami ve İshak Bey Camii ilk sırada sayılacak olanlar…

Eski çarşı neredeyse aslî hâliyle korunmuş. Tam 530 yıl süren Osmanlı hâki-
miyetinin etkileri çarşıda hemen kendini gösteriyor. Bedestende Osmanlıdan 
kalma 86 adet dükkân bulunuyormuş. Dükkânların büyük çoğunluğu itiba-
riyle hâlâ Osmanlı dönemi mimari özelliklerini koruduğu gözlemlenebiliyor. 
Büyük demir kepenkleri ve eski işlemeleri duruyor. Bir cami, yıkık minaresi 
ile çarşının orta yerinde. Küçük dar sokakların dik açı ile kestiği ve bu zama-
nın gerisinde bir yerde kalmış uzun yolu, eski dükkânlar arasından geçerek 
Manastır İdadisi’ne varıyoruz. Bugün burası müze olarak korunuyor. 
Meraklılarımızca ziyaret ediliyor.

Bizim hızlı adımlarla yürüyüp,idrak etmeye çalıştığımız bu kadim şehir, 
Balkan bozgunlarının idare merkezi idi. Bütün bir dünyanın içeriden ve dışa-
rıdan üzerine yüklendiği, çepe-çevre kuşattığı demlerde; Osmanlının 
Manastır4 Vilayeti, başına örülen çorapların imalathanesi gibiydi.

Otobüsümüz hareket etti, Resne üzerinden Ohri’ye varılacak. Resneli 
Niyazi’nin her tarafından kompleks fışkıran malikanesinin önünden geçiyo-
ruz. Adamın ruhunun röntgeni gibi adeta…

Niyazi Bey’in Galicica Dağı’na tırmandığı 1908’de, İmparatorluk tarihimizin 
yönü değişti ve II. Meşrutiyet ilân edildi. Bu meşum dağ, adeta devletimizin 
üzerine devrildi.

Resne’den çıkmak üzereyken otobüsümüz duruyor. Fahri Tuna’nın Balkan 
coğrafyasına serptiği tohumlar neşvünema bulmuş…Genç bir hanım 40 kişi-
lik heyetimizi evine çay içmeye davet ediyor ve Resne elmasının mevsimi 
olmadığı için, tattıramayacağından ötürü üzgün olduğunu söylüyor. Ama ben 
ısıramadığım o elmanın tadını damağımda hissediyorum.

Emel Hamza Şerif ’in5 bu haddeden geçmiş alâkası herkesi etkiliyor. Aslında 
Fahri Bey’in bu coğrafya üzerindeki emeğinin meyvelerinden bütün seyahati-
miz süresince müstefid olacaktık. 

4 Bernard Lory-Alexandre Popoviç “Balkanların Kavşağındaki Manastır” Modernleşme Sürecinde 
Osmanlı Kentleri, ed. Paul Dumont-François Georgeon, 1999.

5 Şaire Emel Hamza Şerif, Üsküp’teki Edebiyat Faslında okuduğu güzel şiiriyle de ayrıca zihinlerimize 
yerleşti. 
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Galicica Dağının bir yanı Resne, diğer yanı Ohri... ve Ohri’ye varıyoruz. Bu 
benim üçüncü ziyaretim.

Daha önceki gelişlerimde Ohri’ye Üsküp-Kalkandelen-Gostivar üzerinden 
gelmiştik. Bu sefer Selanik-Manastır-Resne tariki ile gelmiş olduk. 

Ohri bir gölbaşı şehridir. Issıkgöl’den sonra beni en çok etkileyen göl. Issıkgöl 
dünyanın en derin gölleri arasında üçüncü sırada. Ohri Gölü 600 metreye 
varan derinliği ile kaçıncı sırada yer alır bilemiyorum. Safranbolu evleri gibi; 
tepelere doğru kümelenen, Osmanlı sivil mimari şahikası evlerinin,göl ayna-
sına düşen yansımasının keyfi ile mest olursunuz. Arnavut kaldırımı sokakla-
rında cumbaların ve kemerlerin altından geçerken zaman telakkimiz karışıyor. 
Gölün uzak kıyılarından bu evlere doğru bir cihannüma açısı ile tepedeki 
sarayın sur kalıntıları, o zarif burçları bu evler kümesinin tacı gibidir. Bu 
cihannüma keyfi bize güzelliğin destanını sunuyor. Ohri’nin sunduğu diğer 
bir güzellik de incileridir. Gölün derinliklerindeki karanlık sularda yaşayan 
fosil-balığın kemiği ya da kabuğundan yapılan inciler bu şehre ciddi gelir 
sağlayan bir kaynak.

İnci alışverişimi Fahri Tuna’nın tanıştırdığı, -yol rehberimiz Özcan’ın da hala-
sı olan- bir hanımdan yapıyor ve Cihat Zafer’le sözleştiğimiz çay bahçesine 
yöneliyorum. Çay bahçesi,-bulunduğu mahalleye de adını veren- bir ulu 
çınarın gölgesinde.

İskelet sistemimin her azasından ayrı-ayrı yükselen, yanık nağmelere kulakla-
rımı tıkayarak bir sandalyeye oturuyorum. Oturuyorum dediğime bakmayın 
aslında yığılıyorum. Önümde minare, cami ve Hayati Baba Tekkesi…

Üsküp’e varmak için –bir kısmımızın âşinası olduğu- yoldayız. 

Goştivar’da, Balkanlardaki tek Türkçe tedrisatı olan Uluslararası Vizyon 
Üniversitesini ziyaret ediyoruz. Rektör Fadil Bey heyetimizi, hüsnükabul ile 
karşılıyor ve bizzat kurucusu olduğu üniversitesini tanıtıyor. Hukuk 
Fakültesi’nin özgün tatbikat alanı olarak tanzim ve tefriş edilen temsili duruş-
ma salonunu gezdiriyor. 

Üsküp yolunda ikinci durak Kalkandelen. Alaca Camii’nde cuma namazı 
kılacağız. 

Halvetiye tarikatının asitanesinin 
avlusunda soluklanma. Faruk 
Uysal, Bekir Sıddık Soysal,          
D. Mehmet Doğan, M. Kazım 
Arıcan, Rahman Ademi.
3 Mayıs 2018 Ohri-Makedonya  



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN 40. YILINDA EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI276

Cami bahçesine taşan kalabalık cemaat arasında, kendime oturabileceğim bir 
yer arıyorum. Bahçede beton yol üzerindeki kanepelerinden birinde namazı-
mı kılacağım. Arnavutça hutbeyi dinlerken önümdeki safta babayiğit bir 
delikanlının dikkatini çekiyorum. Ayakkabı ile namaz kılamayacağım için 
çoraplarımla betona basıyorum. Delikanlı hızla kalkıyor bahçe dışına çıkıyor. 
Az sonra elinde bir karton parçası ile dönüyor ve ayaklarımın altına bırakıyor.
Namaz sonrasında teşekkür ettiğim zat çok fasih bir Türkçe ile konuşuyor. 
Türk ve Müslüman kimliğinin, bu yerlerde varlığını sürdüren insanlık vasfı 
olarak, mülahaza hânemdeki yerini aldı.

Kalkandelen deyince akla Harabati Baba Tekkesi gelir. Burayı üçüncü ziyare-
tim…Şadırvan başı sundurmasında; pehlivan yapılı, tatlı, nükteli Türkçesiyle 
vukuflu bir şekilde ve Osmanlıya ihtiram içinde tekkeyi tanıtan, Cuma isim-
li UÇK muharibini umumi bir alâka dinliyoruz. 

2008’de TYB, ölümünün 50. Yılı münasebetiyle Yahya Kemal’in doğduğu 
şehirde uluslararası bilgi şöleni düzenlemişti. TRT’den merhum Ahmet 
Hatiboğlu yönetiminde geniş bir sanatçı topluluğu da konseriçin heyetimizle 
beraberdi. Harabati Baba Tekkesi’ni ziyaretimizde yine bu şadırvanlı sundur-
ma altında Bektaşî Nefeslerinden oluşan bir fasıl icra edilmişti. Sanatçılarımızın 
konserleri esnasında, tekkenin Bektaşî türbedarı Abdulmuttalib’inde bütün 
nefeslere iştiraki bizi şaşırtmıştı. Bu zat, hâlâ türbedarlığına devam ediyordu.
Sundurma altında Rahmetli Ahmet Ağabey’i de Fatihalarla yâd ediyoruz.

Üsküp’e vakitlice varıyoruz…İlk iş Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi 
Tülin Erkal Kara Hanımefendi’ye gidilecek. İkindi namazı için Mustafa Paşa 
Camii önünde araçtan iniyoruz. Arkamı dönüyorum Köprü Derneği’nden 
Leyla Şerif Emin, adeta yolumuzu bekliyor. Cami çıkışında Leyla Hanım ile 
buluşup, Sayın Büyükelçiyi ziyaret ediyoruz. Büyükelçimiz bizi fevkalade hoş 
karşılıyor. 

Ardından Köprü Derneği ile ortak edebiyat faslı icra ediliyor.

Program öncesinde hemen her durakta düzenlediğimiz TYB faaliyetlerini 
muhtevi fotoğraf sergisinin açılışını, Sayın Büyükelçimiz yapıyor.

Yahya Kemal konulu mini paneldede Leyla Şerif Emin Hanım, aziz şairimizin 
Süleymaniye’de Bayram Sabahı şiirini okurken, ‘Ulu Mabed seni anacak bu 
sabah anlıyorum’ mısraının melali ile öyle derinden duygulanıyor ki tebliğ 
sunumunu tamamlayamıyor. Bu duygu taşması salona da sirayet ediyor.

Program sonrasında gördüklerimiz karşısında büyük bir hüsran yaşıyoruz. 
Vardar Nehri üzerindeki o canım Taş Köprü her yönden perdelenmiş. Eski 
Üsküp dokusu deforme edilmiş. Hain bir istila…Alabildiğine kistah yapılar, 
çirkin, anlamsız heykeller, vb. 

Komünist rejimin yapmadığı tahribatı ve hainliği, demokratik iddialı kimlik 
budalası yönetim yapmış.

Yarın Hz.Hüdâvendigâr makamına çıkılacak. 

Şimdi Piştine’deyiz. Önce türbe ziyareti. Sonra yemek molası. Bu şehirde 
vıcık-vıcık bir Amerikan hayranlığı ve bariz bir kimlik kompleksi her yerde 
göze çarpıyor. Amerikalıların diktikleri dev ve alelâde bir mimarlık müsved-
desi katedral, bir edilgenlik belgesi. Katedrale bakarak acıma ile karışık hisler 
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yaşıyoruz. Milet olma ve devlet kuma işi geleneğe, çileli bir sürece bağlı diye 
düşünüyorum.

Prizren’e yağmurlu hava ile birlikte varıyoruz. Bu soğuk ve ıslak atmosfer bir 
yana, girişten itibaren kesif bir yabancılık hissi yaşıyorum. Daha önce iki defa 
gelmeme rağmen ilk defa geliyormuş hissine kapılıyorum. İnsicamsız bir yapı-
laşma, şehrin tarihi görünüşüne aykırı, ayrık otu gibi.

Otele yerleştikten sonra dışarı çıkıyorum. Şehir gülümsemeye başlıyor çok 
şükür… İçim ısınıyor. Girişteki menfi intiba büyük ölçüde kayboluyor.

Nehrin iki yakasında mahşeri bir kalabalık… Bu kadar insan nereden geldi 
diye taaccüb ediyoruz.

Meğer her yılın beş mayısında, Hıdırellez’den bir gün önce böyle bir gelenek 
varmış. O gün, çevredeki bütün köy ve ilçelerden onbinlerce insan Prizren’e 
geliyor ve gün boyu caddeleri arşınlıyorlarmış. Ertesi gün şehir, “sakin şehir” 
nüfus ölçeğine dönüyor.

Akşamüzeri Yunus Emre Enstitüsü’nde; Prizren Baş Konsolosu hanımefendi-
nin de sessizce izlediği, mutad programımızı gerçekleştiriyoruz.

Mutada ilâveten bir de Mehmed Âkif konulu panel var. Paneli, Hemşehrim 
Hacı Ömer Özden yönetiyor. Mustafa Özçelik Bey ve Caner Arabacı ise 
panelist. Mustafa Bey malumumuz, her sunumu gibi vasıflı idi. Ama ilk defa 
dinlediğim, Caner Bey’in yüksek duygu ve fikir irtifaı içeren sunumu, beni 
derinden etkiledi. Takdirlerimi bârekallah nidası ile dillendiriyorum.

Gece Halveti dergâhına gidilecek. Ancak bel fıtığı aman vermiyor. 
Gidemiyorum.

Sabah D. Mehmet Doğan’ın telefonu ile lobiye iniyorum. Fahri Tuna bizi bir 
dost evine götürüyor.

Ben ev sahibimiz Seza Bey ile önden gidiyorum. Seza Bey ve Saygıdeğer Eşi 
Şükran Hanım, bizi bir kardeş evinde imişcesine sevgi ve dostlukla sarıp-sar-
malıyorlar. Muhabbet ve ikramın zirvesinde ağırlanıyoruz. Mükrim-kerim 
illiyetine müsemma, asla unutamayacağımız güzel insanlar.

Akşamüzeri Yunus Emre 
Enstitüsü’nde; Prizren Baş 
Konsolosu hanımefendinin de 
sessizce izlediği, mutad programımızı 
gerçekleştiriyoruz. Başkonsolos 
Eylem Altunya.
5 Mayıs 2018 Prizren-Kosova
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Öğleye doğru İşkodra yolundayız. İlk defa rahat bir sınır geçişi yaşıyoruz6.

Yolda D. Mehmet Doğan, Kastamonulu Hasan Rıza Paşa’nın destansı İşkodra 
müdafaasını anlatıyor. Neredeyse bütünüyle Fahreddin Paşa’nın Medine 
müdafaası. Her iki komutanın da emre itaate karşı duruşları, emanete saha-
betlik iradeleri, direniş cevherinin vicdan ve yüksek imanlarından kaynaklan-
ması itibariyle aynı… Hasan Rıza Paşa bir suikastla şehit ediliyor, Fahreddin 
Paşaİngilizler tarafından esir edilip, Mısır üzerinden Malta’ya gönderiliyor.

İşkodra’da otele yerleşip ilk olarak Hasan Rıza Paşa anıtına gidiyoruz.Anıtı bir 
makam telakki ediyor, minnet ve şükran hislerimizi Fatihalarımızla ifade edi-
yoruz.Katı Arnavut asabiyeti bile böyle bir anıta yer verme haysiyetinde… 
Suudiler, Merhum Fahreddin Paşa için Medine’de böyle bir hatırlatma unsu-
runa izin verirler mi? 

Yunus Emre Enstitüsünde kalabalık bir dinleyici önünde kültür programımı-
zı icra ediyoruz. Öğle ve akşam yemeklerini yediğimiz, bir cihannüma vasatı 
olan lokantadan şehri ve tabii çevreyi seyrediyoruz. Nehirlerin bir göl gibi 
yayıldığı noktadan bakıyoruz. Bu temaşa üzerimizdeki yol yorgunluğumuzu 
alıyor.

D. Mehmet Doğan bizi Medrese Camii’ne götürüyor. Kalkandelen’deki 
AlacaCami gibi cephesi kalem işi ile tezyin edilmiş. Mehmet’in karalılığı saye-
sinde, Şoför ve yol rehberimizin mızmızlanmalarına rağmen, Kurşunlu 
Camiİ’ye gidiliyor. Fahri Tuna,Medrese camii önünden bisikletli, yaşlı bir 
zatın kılavuzluğunu sağlıyor. Eskiden, umumen Türklerin oturduğu mahalle-
ye varıyoruz. Kurşunlu Camii burada… Üç nehrin su kavuşum noktasında, 
nehir yatağına düşmüş. Adeta bir ada-cami olmuş. Ecdat böyle bir mimari 
konumlandırma hatasına düşmez diye düşünüyorum. Nehirler -de çekilme 
kaderimize uygun olarak- yatağını değiştirip, Kurşunlu Camii’ni su baskınıy-
la istilaya yeltenmiş. Dar bir çelik köprüden camie vasıl oluyoruz. İçeride 
caminin ibadete açık olduğunu anlıyoruz. Hayret diyorum, tamamen sular 
içinde olmasına rağmen, rahatsız edici bir nem kokusu yok. 

Caminin geniş bahçesinde ot biçen (Kurşunlu Camiinin müezzini olduğunu 
öğrendiğimiz) genç adam bizi, çok yakınlarda harap olmuş başka bir caminin 
varlığından haberdar ediyor. Adının Tabakhane olduğunu öğrendiğimiz bu 

6  Kosova ve Arnavutluk arasındaki ırk asabiyeti, sadece çıkış sadedinde bir düzenleme ile vurgulanmış.

Prizren Yunus Emre Enstitüsü’nde 
yapılacak program için hazırlanan afiş.

D. Mehmet Doğan bizi Medrese 
Camii’ne götürüyor. Kalkandelen’deki 

AlacaCami gibi cephesi kalem işi ile 
tezyin edilmiş. Soldan, ayaktakiler en 

arkadan; Mehmet Tuğrul, A. Fatih 
Gökdağ, ikinci sırada; Fahri Tuna, M. 
Enes Kala, İ.Ulvi Yavuz, Bekir Sıddık 

Soysal, Maksut Yiğitbaş, Mehmet 
Sarmış, Özcan Derviş, üçüncü 

sırada; Cemal Şakar, Memiş 
Okuyucu, Faruk Uysal, D. Mehmet 

Doğan, Mücahit Koca, Nazım 
Payam, Abdullah Harmancı, Necip 

Tosun, Aykut Ertuğrul.
 Dördüncü sıra; Nazif Öztürk, Cihat 

Zafer, Rahman Ademi, İsmail 
Bozkurt, Mehmet Sait Uluçay.

Mustafa Özçelik, M. Hanifi İspirli, 
Mehmet Kurtoğlu, H. Ömer Özden. 

Oturanlar; Bedir Acar, Caner 
Arabacı, Bünyamin Yılmaz.

7 Mayıs 2018 İşkodra-Arnavutluk
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camiye doğru yürürken Arnavut asıllı, Rıza Tevfik’in “Harab Mabed” şiirini 
hatırlıyorum. Heyhat, varıp yüzümü sürebileceğim bir mihrabı da kalmamış.

Şehrin çıkışında bir köprüyü geçip, yol ayrımında Karadağ-Bar istikametine 
yöneliyoruz. Kötü, köy yolu standardı, (önceden bilgi edinmemiş olmanın 
cehaletiyle) Karadağ şehirlerinin de bu standarda uygun olacağı peşin hükmü-
ne sebep oluyor.

Sonra birdenbire sol tarafımızda derinlerde, deniz beliriyor. Bar Şehri yeşillik-
ler içinde ve insan boyutunda yapılarıyla göz açımız içine giriveriyor. Şehre 
varıyor ve otobüsten iniyoruz. 

Piyade olarak tepedeki kaleye doğru tırmanmaya başlıyoruz. Yokuşlar boyun-
ca, yüzlerce lokanta-kafe ya da hediyelik eşya dükkânı, yer alıyor. Kaleye 
yaklaştığımızda sol tarafımızda abidevi selviler arasında yer alan bodur mina-
reli, kiremit kubbeli bir cami7 ve ön kısımda da küçük bir tekke var.

Kale kapısını geçip, içeride bir set başı cihannümasından Bar’ı ve denizi sey-
rediyorum. Çok sayıda minare görüyorum. Uzaktan iki minareli beyaz bir 
yapıyı Fahri Tuna, “TİKA tarafından yaptırılan Selimiye Camii ve İslâm 
Kültür Merkezi” diye açıklıyor. Fahri Bey’in nazik ilgisi ile fonu Bar ve 
Adriyatik denizi olan pozlar veriyorum. Bu temaşa fırsatı, zorlu yokuşta yaşa-
dığım meşakkate değiyor. Bulunduğum kale içi kodundan daha yukarılarda 
kuleler var. Oralara tırmanmayı göze alamıyorum.

İniş yolunun hemen başında bahçeli, sundurmalı bir balıkçı lokantasında 
karnımızı doyurup, otobüsümüze yöneliyoruz.

Budva yolundayız. Yol standardı aniden yükseliyor. Otobüsümüz yoğun trafik 
akışı olan bir yerde duruyor. Aşağılarda minyatür bir ada şehir var. Yolun 
soluna geçiyor ve bir seyir terasında kümeleniyoruz. Fotoğraf için ışık uygun 
değil. Otobüse dönüyoruz ve az sonra Budva’dayız.

Budva’da mecburi bir rehber eşliğinde kale içini geziyoruz. Denize sıfır kodda 
bir kale...

Osmanlı hâkimiyetinde ve Venediklilerin tasarrufunda bir liman ve kalesi…

7 Ömer Başiç Camii

Uzaktan iki minareli beyaz bir yapıyı 
Fahri Tuna, “TİKA tarafından 
yaptırılan Selimiye Camii ve İslâm 
Kültür Merkezi” diye açıklıyor.          
7 Mayıs 2018 Eski Bar-Karadağ  
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Budva’yı kaleden ibaret sayıp yola düşüyoruz. Sırada Kotor var.

Akşamüzeri hava henüz kararmadan Kotor’a8 varıyoruz.Venedikliler elinde 
şekillenen bir şehir olmasına rağmen, Kotor’un Venedik’ten daha güzel şehir 
olduğu şeklinde seyyahlara ait ortak kanaat okumuştum.

Toplu halde yol rehberimizin ardına düşüp kendimizi eski şehrin sokakların-
da buluyoruz.

Cihat Zafer ile alışveriş telaşına düşüp heyetten kopuyoruz. Arkadaşlara ulaş-
ma gayretiyle şehrin labirentinde kayboluyoruz. Sonunda ilk hareket nokta-
mız olan mutantan meydanda buluyoruz kendimizi. Telefon edip bizi alma-
ları için istimdat ediyoruz. Yol rehberimiz gelip bizi alıyor.

Kotor, Avrupa’da gördüğüm birçok şehirden daha bir güzel. 

Gecenin ilk saatlerinde Bosna-Hersek sınırına varıyoruz. Alıştığımız sınır 
muamelatı aymazlıkları -son geçiş olması hasebiyle- artık öncekiler gibi rahat-
sız etmiyor.

Gece yarısından sonra Trebinya’ya varıyor ve “Hotel Endüstri” adlı otele 
konuyoruz. Otel; -ismi ile müsemma intibaı için olsa gerek- aksesuar ve deko-
rasyonu,ağır sanayi unsurlarından oluşmuş.

Sabah Trebinya’ya teğet geçerek el sallıyor, Poçiteli’ye yollanıyoruz.

Yol rehberimiz, “siluetinde; kale, kule, minare görürseniz orası Osmanlı şeh-
ridir” şeklinde bir formülasyonla Poçiteli’yi9 gösteriyor.

Hersek bölgesinde hayat kaynağı olan Neretva’nın kıyısında kurulmuş, bir 
Osmanlı sınır şehri. Küçük ama muhteşem... Görmelere seza. Her şeyi ile 
taştan bir şehir. Oldukça dik bir yamaç üzerine kurulmuş.

En tepede sarp bir kale… Şehir; adeta kaleden aşağıya doğru açılan yelpaze 
planında, her türlü hayat imkânlarını ihtiva eden temel yapılarla, kalenin 
mütemmimi olarak teşekkül etmiş. Aslında sivil yapıların dahi bir kale sağ-
lamlığı ve dayanıklılığında olması, Poçitel’e bir sınır karakolu kenti hüviyeti 
kazandırmış. Bu “taş şehir” dar sokakları, camisi, -namaz saatlerini gösteren- 
saat kulesi, kervansarayı, hamamı, evleriile küçük, ama muhteşem ve mükem-
mel bir Osmanlı Şehri. Bölgenin granit sertliğinde taşları ile inşa edilerek, 
gard halinde duruşu ile bir muharip şehir görünüşü sağlanmış. Bu duruş, 
asırlarca pasif kalan Hırvat kinini beslemiş. Bosna Savaşı sırasında bu sinsi 
kin, fırsatçı vandalizmin ensefil örneği olarak şehri bombardımana tutmuş, 
Osmanlı izleri silinmeye çalışmış. 

8 Osmanlılar, zamanında buraya yakın birçok kenti almasına rağmen, Kotor fethedilememiş. O 
dönemde Venediklilere ait bir kale olan Kotor’un fethedilemeyişini Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde 
şöyle anlatıyor: O dönem, Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa, Hısım Mehmet Paşa’yı görevlendirmiş. 
Kale 77 gün kuşatılmış. Ama Bosna eyaleti veziri olan Seydi Ahmed Paşa, kendisinden yardım 
talebine “Beni serdar etmediler” diyerek gelmeyince, muhasara kaldırılmış ve fetih gerçekleştirilmemiş. 
Bu yüzden, Evliya Çelebi çevre kentlerin alınıp buranın alınamaması ile ilgili olarak “Kotor Kalesi, 
Osmanoğlu devleti içinde bir çıban gibi burçları ve bedenleriyle durur. Yazık Osmanoğlu devletine ve 
şerefine.” demektedir.

 Kotor aynı zamanda UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası bağlamında koruma altına alınmış.
9  Evliya Çelebi, “Poçitel Kalesi küçük ama sağlam bir yapı. Kalede surların, kulelerin ve komutan evinin 

yanı sıra ambar ve küçük bir cami de yer almakta. Kale dışında 150 yapı var. Evler taş, tuğla ve kiremit 
ile yapılmış, bir de köy camisi var” diye anlatıyor. 
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Savaştan sonra Türkiye tarafından10 yeniden aslına uygun olarak inşa edilmiş.

Gücümü zorlayıp, kaleyi menzil tutarak tırmanıyorum ama yokuşun bir 
yerinde duruyorum. Bazı yol arkadaşlarım da var o durak noktasında. Japon 
olduğu her halinden belli biri, bizi Türkçe selamlayıp yaklaşıyor. Hızlı birya-
kınlaşma ile bu zâtı tanımaya çalışıyoruz.

Kısacık boyu, çelimsiz yapısı, beline üst-üste sarıp bağladığı yedek elbise ve 
çamaşırları, zarif tebessümü ve duruşu ile tesir uyandıran kâmil bir insanla 
karşı-karşıyayız.

Bisiklet ile sekiz yıldır dünya turunda imiş. Bir yıl daha sürecekmiş seyahati. 
Türkiye’yi belki bizden ziyade dolaşmış. Kırık, tatlı ama işlek Türkçesini zevk-
le dinliyoruz. Türkleri çok sevmiş. Söylemese de bu bakışından ve yüz ifade-
sinden o kadar belli ki… 

Bu cüssesi küçük ama yüreği ve iradesi büyük adam aynı nezaketle izin isteyip 
ayrılıyor. Arkasından gıpta ve hayranlıkla bakarken, Dokuz yıllık zor seyaha-
tin hamulesi ile ülkesine döndüğünde Japon kültür hazinesine kim bilir ne 
değerler katacak diye düşünüyorum. 

Otobüsten inerken aslî ve derin rehberimiz, Fahri Tuna, nehre nazır çay bah-
çesini göstererek çok güzel çayı olduğunu söylemişti. Cihat Zafer ile birkaç 
bardak soluk-soluğa içiyoruz. El hak doğruymuş.

Şimdi yemek molası ve dergâh ziyareti için Blagay Köyüne varmak için yol-
dayız.

Blagay Köyü köy değil, maneviyat ve su iklimi. 

Otobüsten park yerinde iniyor ve 15 dakikalık bir yürüyüşle mola yerine 
varıyoruz. 

Fevkalade büyük, uçurum heybetinde bir kaya yolumuzun aksına oturuyor. 
Biraz dikkatlice bakınca, sağ tarafımızda akan yüksek debili Buna Nehri oldu-
ğunu öğrendiğim su, dağ gibi kayanın altındaki mağara kovuğundan kayna-
yarak çıkıyor. Benzeri su çıkışlarını Anadolu’da, görmüşlüğüm vardı.11

10  Dünya Bankası’nın destekleri ile.
11 -Tunceli Ovacık ilçesinde Munzur suyu böyle kayalardan fışkırarak çıkıyor. Yüksekçe kayalardan 

fışkırarak düşen sular şelale altı görünümünde köpüklü süt intibaı ile akıp, az ileride durularak 
camgöbeği rengine bürünüyor ve Munzur suyu oluyor.

 - Bingöl Dağları’nın Erzurum il sınırları içinde kalan kuzey yamaçlarından kaynaklar halinde doğan 
Aras Nehri de böyle hayretamiz bir görünüm sağlıyor.

En tepede sarp bir kale… Şehir; 
adeta kaleden aşağıya doğru açılan 
yelpaze planında, her türlü hayat 
imkânlarını ihtiva eden temel 
yapılarla, kalenin mütemmimi olarak 
teşekkül etmiş. Aslında sivil yapıların 
dahi bir kale sağlamlığı ve 
dayanıklılığında olması, Poçitel’e bir 
sınır karakolu kenti hüviyeti 
kazandırmış. 
8 Mayıs 2018 Poçitel-Bosna-Hersek
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Birkaç küçük köprü geçişi ile adeta sular içindeki lokantaya ulaşıyoruz.

Bu su atmosferinde hem karnımızı hem ruhumuzu doyuruyoruz. Sonra 
suyun solundaki Alperenler12 Tekkesine geçiyoruz. Tekke, suyun çıktığı mağa-
ra ağzına bitişik, hafif bir yükseklikte kurulmuş. Tekke cihannümalarından, 
Buna Nehri’nin mucizevi çıkışını seyrediyoruz.

Bir tecelli ve zuhurat noktasına kurulmuş Alperen karargâhı. Sırtını dağ 
büyüklüğünde bir kayaya dayayan müstahkem bir maneviyat kalesi… 

Alperen ruhu ile mücehhez olarak, yola devam gücü ediniyoruz.

Yoldayız. Artık son durağa, yıllardır hasretle görmeyi arzu ettiğim, Mostar ve 
Saraybosna’ya çok yakınız. 

Mostar’da13 otobüsümüz park yerine yerleşince, zavallı bir hamakat yapısının 
iğrenç gölgesi üstümüze düşüyor. Üzerimize düşen gölge, Priştine’de 
Amerikalıların yaptıkları katedral örneği ama daha mübalağalı bir katedrale 
ait. Küçük ölçekli taş yapıların bir köprü etrafında bir mimari şaheseri olarak 
istif edildiği, zarafet ve mükemmeliyet resmi karşısında duyulan aşağılık 
kompleksi ile önce vandallık ve tahrip cinayeti işlenip, -bütün insanlığın canı-
nı yakan- o canım köprüyü yıktılar. Tahrip ettikleri tamir ve ihya edildiğinde 
ise bu yüz karası kin ve nefret iddialarının kulesini diktiler. Katedralin organik 
bir unsuru olarak diktikleri kule, nisbet ve tenasüp problemleri itibariyle bir 
mimari fiyasko. Öncelikle unsuru olduğu binayı eziyor, sonra da çirkinliğin-
den ötürü, iddialaştığı küçücük Mostar yapıların altında eziliyor.

Sağlı-sollu taş dükkânların arasından yürüyerek Mostar köprüsünü geçip 
Yunus Emre Enstitüsüne varıyoruz. Cephesi kalem işi nakışlarla işlenmiş, 
müzeyyen bir bina. Nehre ve köprüye nazır…Buradaki mutad edebiyat faslı-

12 Diğer adıylaSarı Saltuk Baba Türbesi. Saltuk Baba 12 bin müritle Anadolu’dan İslâmiyet’i yaymak için 
yola çıkıyor. Gittiği her yere bir tekke kurup müritlerinin bir kısmını bırakıyormuş. Ölmeden önce yedi 
tabutunun olmasını istiyor ve tekke kurduğu yerlere gönderilmesini istiyor.

13 “Mostar Müslümanların yoğunlukta yaşadığı bir yer. Tam hâkim tepeye Hırvatlara İspanyolların hediye 
ettiği 37m.yüksekliğinde bir haç dikilmiş. Mostar’ın üzerinde bir akbaba gibi bekliyor. Müslümanların 
yoğunlukta oldukları bir bölgede böyle bir şeyin olması tamamen provakatif amaçlı. Bosnalılar buradan 
haçın kaldırılması için binlerce imza toplamış ama haç Hırvat bölgesinde olduğu için tüm çabalar boşa 
gitmiş. Haç dikildikten sonra Hırvat Başkanı ile Aliya İzzetbegoviç karşılaşıyor ve Hırvat Başkan Begoviç’e 
şunları söylüyor: ‘O kadar mücadele ettiniz ama şimdi sen ve tüm Bosnalılar Mostar’a her girdiğinizde ve 
çıktığınızda bizim haçımızı göreceksiniz.Aliya da ‘Evet, doğru. Ben ve biz Mostar’a her girdiğimizde ve 
çıktığımızda sizin simgeniz olan bu haçı göreceğiz fakat siz dünyanın neresine giderseniz gidin başınızı göğe 
kaldırdığınızda bizim ve İslâm’ın simgesi olan hilal ve yıldızı göreceksiniz.’ diyor.”

Alperenler Tekkesine geçiyoruz. 
Tekke, suyun çıktığı mağara ağzına 

bitişik, hafif bir yükseklikte kurulmuş. 
Tekke cihannümalarından, Buna 

Nehri’nin mucizevi çıkışını 
seyrediyoruz. Bir tecelli ve zuhurat 

noktasına kurulmuş Alperen 
karargâhı. Sırtını dağ büyüklüğünde 
bir kayaya dayayan müstahkem bir 
maneviyat kalesi… Alperen ruhu ile 

mücehhez olarak, yola devam gücü 
ediniyoruz. 

8 Mayıs 2018 Blagay Tekkesi 
Mostar-Bosna-Hersek
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nı takiben, Nazif Öztürk’ün “Balkan Vakıfları” konulu,-kreşendolarla canlılık 
ve lirizm kazanan volümü yüksek- vukuflu sunumu ile fevkalade bir mahiyet 
kazandı. 

Kısa süreli serbest saatte, Bünyamin Yılmaz’la birlikte Cihat Zafer’in ardına 
düşüyoruz. Kafeler arasından geçerken Cihat’ın karizması, genç kızların ilgi 
odağı oluyor. Cihat bu ilgiyi dikkate almıyor, asla alâka göstermiyor. Dar ve 
merdivenli yollardan nehir kıyısına, suyun geliş tarafına geçiyoruz. Köprü 
manzarasına, diğer istikametten nazır bir kafede, kahve içiyoruz.

Mostar’dan çıkış oldukça zor oluyor. Yol inşaatları sebebiyle şehirden bir türlü 
çıkamıyoruz. Bir şekilde çevre yoluna ulaşıp şehre panoramik bakış fırsatı ile 
Saraybosna yolunu tutuyoruz.

Solumuzdaki -Mostar civarında birleşen- Neretva ve Buna Nehirleri ile birlik-
te akıyoruz.

Saraybosna yakınlarında, Ilıca mevkiindeki otelimize varıyoruz.

Sarayevo14 ya da Saraybosna… Balkanların Kudüs’ü ya da Kuzeyin Şam’ı…

Çok sayıda Türkçe ismi ve nisbetlendirmesi olan bir şehir.

Bir şehrin geçmişiyle dolu ya da yüklü olmadan onu anlamak, hissetmek 
mümkün olmuyor.

Burada yaşanmış hadiseleri, yaşanan hayatları anlamak için muhakkak ki, 
ortak bir ruhu taşımak gerekiyor. Ortak ruh için de ortak tarih ve coğrafya 
şuuru gerek. 

Güzelliğin bayrağı gibi gönüllerimizde dalgalanan bir şehirdeyiz.

Otobüs bizi mecburi bir indirme yerinde bırakıyor. Yunus Emre Enstitüsü’ne 
doğru yürüyeceğiz. Enstitü güzel bir binada hizmet veriyor. Girişte kütüpha-
nesi… Mutad programımız bir üst kattaki salonda.

Program başlıyor. Hediye olarak takdim edeceğimiz özgün minyatür levhamı-
zın kimlik belirleyen bantlarını unuttuğum telaşı ile bir görevlinin refakatını 
sağlıyor ve taksi kiralayarak otobüsün olduğu mahalle trafik meşakkatiyle 
varıyoruz otobüs yok. Enstitüye dönmek için şehri ikiye bölen nehir boyunca 
yol alıyoruz. Bu mecburi şehir turu beni fevkalade cezbediyor. Hiç dönesim 
yok. Ama refakatçimin görevi, benim de edebiyat faslında sunumum var. O 
esnada yol yorgunluğundan farkedemediğim yitiğimin yanımda olduğunu 
fark ediyorum. Bosna Yazarlar Birliği Başkanı’nın da katılımı ve katkılarıyla 
farklı bir muhteva kazanan kervanımızın bu son programı başarıyla neticele-
niyor.

Yemek için Başçarşı’da bir lokantaya gidiyoruz. Tuzlu kaymakla sunulan 
Boşnak köftesi ile karnımızı doyuruyoruz. Sonra Şehitlik ve Aliya Türbesi 
ziyareti için toplanıyoruz. Organizatörümüz Zafer Kızılca yanıma geliyor ve 
beni taksi ile şehrin yamacındaki türbeye götürüyor15. 

Şehitliğin ortasında Aliya’nın Türbesi var. Mezarların kendine özgü mimari 
formu, göz kamaştırıcı… Bu mezar mimarisine müsemma ve mütemmim, 
Aliya Türbesi…

14 Evo, Türkçe ova kelimesinin Boşnak ağzındaki dönüşümü. Sarayevo, Saray ovası demektir. 
15  Zafer, -yürüme özrüm sebebiyle- Mehmet Doğan’ın talimatı gereği bu hizmeti verdiğini söylüyor.
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Bu taştan ölüm çiçeklerinin arasından içim titreyerek yol alıyorum. Bu sanat 
ihtiva eden taşlar savaşın, kurşunların tehdidi altında vücut buldu. Şehidine, 
insanlık hatırasına ehemmiyet veren bir insanlık haysiyeti, sanat irtifaı ve 
medeniyet vasfı…

Ve Aliya…Donuk kül renkli bir ölüm atmosferi içerisinden güneşi parlatabil-
miş lider…

O alnındaki kutsallık halesi ile bütün dünyanın zalimlerine, hainlerine mey-
dan okudu.16

Ölüm kokulu kül renkli alacakaranlıktan milletini kurtarmış bir liderin, 
şehitler ordusunun serdarının kabrinde duaların dili ile konuşuyorum. 

Şimdi şüheda kabirleri taştan kandilleriyle o türbeyi aydınlatıyor

Sonsuz güzelliğin ışık saçan yüzünü, süreklilik içinde gösteren bir durum 
buaynı zamanda…

Otomobil bekliyor. İbrahim Ulvi Bey’i de otomobile alarak Başçarşı’ya iniyo-
ruz.

Başçarşı’nın remzi olan, incelik, medenilik ve mükemmeliyetin ifadesi şadır-
van önünde, şehitlikten piyade inen arkadaşları bekliyoruz. Şadırvan basa-
maklarında sıralanıp, aile fotoğrafları çekiliyoruz.

Alışveriş bahane… Şehri ve insanı tanıma niyet ve gayreti ile çarşı çevresinde 
dört dönüyorum.

Irk ve dil unsurlarını aşıp, bir inanç kültürü üzerinden, millet olma ve milliyet 
teşekkülü.

Bu tarz millet olma vasfı ile ruhunu kaybetmeyen; milli istiklalini, vatanını 
bir şekilde koruyan ve bu bağlamda, bütün milliyet nazariyelerinin rağmına 
varlığını ifade eden Boşnak Kimliği, bulundukları coğrafyanın ve zamanın 
kalleş cilvelerine karşı durma iradesinin destanını yazdı.

Saraybosna’da, Osmanlı kudretinin timsali olan bir zemin üzerinde durduğu-
nuzu hissedersiniz. 

Çünkü Osmanlı; asırlar boyunca Saraybosna üzerinde, ferah bir hava gibi esti, 
su gibi yaşatıcı oldu.

Sinan eseri, Gazi Hüsrev Bey Camiinde namaz kılınarak, şehrin bekası ve 
şehri kuran Osmanlı ruhunun muhafazası için dualar edildi.

Çarşı içinde, ecdat yadigârı Morica Han’ın, avlusunda buluşup, limonlu çay-
lar içiyor, dönüş saatini bekliyoruz.

Havaalanına gitmek için otobüsümüze biniyor ve kısa bir şehir turu ile şehri 
temaşa ediyoruz.

Bu son temaşada; gittikçe daha enerjik, daha emin bir şekilde mevcut ayrın-

16 Rahmetli Aliya İzzetbegoviç’i bu sözleri ne güzel anlatır: “İnsan tabiatının özü iyilikten çok kötülüğe 
meyyaldir. İnsanları hoşgörülü olmaya ikna etmek, düşmanı vahşice katletmeye ikna etmekten daha 
zordur. Hoşgörü sulanması gereken bir fidandır. İnsanları hoşgörüye duyarlı hale getirmek gerekir. 
Tabii olan hoşgörüsüzlüktür. Hoşgörü çok zor gelişen bir davranış biçimidir. Hoşgörüyü öğrenmek 
ve bir caminin yakınında bir sinagogu veya bir sinagogun yanında Katolik kilisesinin bulunmasını 
kabullenmek yüzyıllarımızı aldı. Oysa bir mabedi yıkmak yapmaktan daha kolaydır. Hoşgörü tabii bir 
davranış değil, bir kültür işidir.”
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tılar, güçlü yüzey birliklerinde, cephe detaylarında tecessüm etmiş, ekseni 
etrafında dönen bütün zamanların güçlü birikimi ile bir soyun nâmütenahi-
likle mukavelesinin mücessem mührü olmuş bu şehir,doğudan batıya uzanan 
Miljacka Nehri’nin, her iki yanına kurulmuş.

Bu coşkun akan nehrin üzerinde, şehrin iki yakasını birbirine bağlayan çok 
sayıda köprü yer alıyor. Bu köprülerin en ünlüsü, belki de dünyanın en ünlü 
köprülerinden biri, Miljacka Nehri üzerindeki Taş Köprü.17

Şehir, tabiattan bir vedia gibi, ona hayat veren iki temel unsuru, suyu ve top-
rağı taşıyan deryanın iki yakasına kümelenmiş, değerli ve narin yapıların 
ebediyet aşısı ile müddet ve mühlet kazanmış...

Saraybosna ya da Sarayevo… Her dem yenilenen, kendi küllerinden hayat 
bulan...

Ve Boşnaklar…Üstün bir inanç tabiatının hayırlı eli gibi, her şeyin her dem 
yeniden gelişip serpildiği, güneşin batmaya, ışığını esirgemeye kıyamadığı, 
tabiatın zamanı ve eşyayı bekleyen ve onu yenileyen eli gibi, inancıma intisab 
eden ve soyumun hususiyetlerini temessül eden bu insanlar; şehri beklediler, 
öldüler, dirildiler ve şehirleriyle birlikte yenilendiler.

Çok yaşa asırların genci, şerefliler şereflisi Saraybosna. Avrupa şehirlerinin 
efendisi… Şehr-i Zinde… Seni hep seveceğiz. Seni kuran irade; Anadolu 
insanı, Devlet-i Ebet müddet cevheri, sana her daim can ve kan taşıyacak. 

Balkanlar, 500 yıllık ünsiyetimizin coğrafyası…

İlk defa gurbet ve ayrılık hissi yaşamadan sınırlarımızın dışına çıktım.

Osmanlı İmparatorluğu ve onun Balkanlarda kurduğu medeniyetin fevkalâde 
imarcı olduğuna şüphe yok. Osmanlı kendi medeniyetine ait olmayan yapı-
ları bile özenle korurdu. İmparatorluğun her köşesine imar götürülmeye 
çalışılırdı. Üstelik bu imar çalışmaları sadece devlet tarafından yürütülmez, 
ahali tarafından da önemli katkılarda bulunulurdu. Ekrem Hakkı Ayverdi, 
‘Avrupa’da Osmanlı Mimarisi’ adlı eserinde, Osmanlı’nın sadece Balkanlar’da 
15.787 adet mimari yapı inşa ettiğini ortaya koyar. Cami ve mescitler, med-
reseler, mektepler, tekke ve zaviyeler, imarethaneler, hanlar, hamamlar, türbe-
ler, köprüler, kervansaraylar, çeşmeler, saat kuleleri, hastaneler, bedestenler, 
kütüphaneler ve çeşitli sanat eserleri Osmanlılar tarafından Balkan coğrafya-
sına nakşedilmiştir.

Mehmet Doğan’ın bu seyahat için de bir minyatür düşün talimatı üzerine; 
gideceğimiz ülke ve şehirlerin listesini istedim ve tasarımımı, yol güzergâhı ve 
o şehirlerdeki Osmanlı asarı üzerinden yaptım. Minyatürümü, İmparatorluk 
coğrafyamızı, şehirlerini birer belgelik niteliğinde resmeden, tasvir sanatımı-
zın en büyük isimlerinden Matrakçı Nasuh Efendi’ye teberrük sadedinde bir 
tasarım olarak, ince işçilik uygulamasıiçin bu sahada isim yapmış bir arkada-
şıma havale ettim.18

17 “Yıllardır değişik isimlerle anılagelen köprü için bugün şehirde Hristiyanların daha yoğun yaşadığı 
Latinluk veya Frenkaluk olarak anılan güney bölgesini kuzeydeki eski şehir merkezine bağladığı için 
“Latin Köprüsü” adı kullanılır.”

18 Tasarımı ve taslağı tarafımdan yapılan bu çalışmanın, uygulamasında incelikli zanaat muhtevası 
taşıması gerekirdi. Ancak uygulama, benim tasarım ve taslağımdan ibaret kaldı. Ancak seyahatimizin 
bir belgeseli olması itibariyle maksada matuf bir iş oldu. 
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Bu minyatür; vardığımız her durakta, kervanımızdan bir nişane, bıraktığımız 
iz olarak, birlikte çalıştığımız müesseselere ve ülkemizin diplomatik temsilci-
lerine sunuldu. Kültür Kervanındaki eşhasa da hatıra olarak dağıtıldı.

Vardığımız şehirler bizi gülümseyen yüzü ya da melal ifadesiyle karşılayıp 
uğurladılar. 

On günlük seyahatimizin 
her gününün önemli bir 
kısmı otobüste geçti.

Seyyahlarımız yol süresin-
ce bilgilendirme ve intiba-
larını ifade ettiler. Yol gör-
gümüze, bilgi ve kanaatle-
riyle muhteva kazandırdı-
lar. Bu otobüs forumunun 
yöneticisi  D. Mehmet 

Doğan, kendi ifadesiyle “sabah vaazları” ile gündem ve çerçeve belirledi. Fahri 
Tuna ve Rahman Ademi, coğrafya üzerindekitecrübeleriyle yol rehberimiz 
Özcan’a mütemmim oldular. “Yol Beyimiz” Memiş Okuyucu’yu anmadan 
olmaz. Sevgili Memiş, edası, edebi, nezaketi ile gönüllere taht kurdu. 

Seyahatin yarısında, mazereti sebebiyle dönmek zorunda kalan Musa Kâzım 
Arıcan, güzel kıraatıyla okuduğu Kur’an ziyafetleri ve hafi dualarıyla yoldaşlı-
ğımıza maneviyat iklimi kazandırdı.

Ve edebiyat fasıllarını taçlandıran Cihat Zafer…Sunuculuk vasfını aşan bir 
edebiyat ve kültür müktesebatı ile fasıllara fasıl kattı. Kıyafetine özen ve itina 
göstermesi, işine en üst seviyede yoğunlaşması, mikrofon ve kürsüyü vücudu-
nun organik bir uzvu haline getiren, duruş ve edası ile kervanımızın fenome-
ni oldu. 

Bir zamanlar tek bir ülkenin küçük bir parçası olan coğrafyada sekiz defa sınır 
geçişleri yaptık. Her sınır geçişinde çıkış-giriş işlemleri, muamelatı ikiye kat-
ladı.

Her gün otel giriş-çıkışı yaptık. Yol ahvali insan mizacını en bariz şekilde 
ortaya koyan, bir imtihan vasatıdır. Otobüsümüzün güzide simaları zarafet, 
tahammül, anlayış, olgunluk ve yardımlaşma19 imtihanı verdiler. Yoldaşlık 
hukuku tesis ettiler. Bu zor seyahat, çatışmasız, buhransız bir seyir içinde 
tamamlandı. Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı insan ilişkilerindeki tesa-
nüd itibariyle de maksadına ulaşmış oldu. Bu projeyi; tasarlayan, destekleyen, 
düzenleyen irade sahiplerine minnet ve şükranlarımla aşk olsun diyorum. 
Vesselam.

19 İskelet sistemimin ana unsurlarındaki ciddi arızalara rağmen dostların fedakârane yardım ve destekleri 
sayesinde bu zorlu seyahati tamamlayabildim. Aralarında yarım asrı aşanlarında yer aldığı dostlarım, 
arkadaşlarım ve hemşehrilerim yanında bu seyahat vesilesi ile tanıma bahtiyarlığına eriştiğim değerli 
simalar ile aşina kütüğüm zenginleşti.

Ve edebiyat fasıllarını taçlandıran Cihat 
Zafer…Sunuculuk vasfını aşan bir 
edebiyat ve kültür müktesebatı ile 

fasıllara fasıl kattı. Kıyafetine özen ve 
itina göstermesi, işine en üst seviyede 

yoğunlaşması, mikrofon ve kürsüyü 
vücudunun organik bir uzvu haline 

getiren, duruş ve edası ile 
kervanımızın fenomeni oldu. “Yol 

Beyimiz” Memiş Okuyucu’yu 
anmadan olmaz. Sevgili Memiş, 

edası, edebi, nezaketi ile           
gönüllere taht kurdu. 

2 Mayıs 2018 Gümülcine-Yunanistan



HÜZÜN COĞRAFYASI

TÜRKİYE Yazarlar Birliği’nin düzenlediği Kültür Kervanı’yla on günlük bir 
seyahatle nerdeyse tüm Balkanları gezeceğiz. Daha önce Balkanların bir kıs-
mını gezmiştim. Şimdi benim için heyecan verici olan daha önce görmediğim 
Bulgaristan. İlk kez bir başka ülkeye tuhaf bir psikolojik ön hazırlıkla gidiyo-
rum. Yaşlandıkça toprağa, köklerime olan bağlılığım artıyor galiba. Zira 
benim için Bulgaristan ata toprağı demek.

İlk kez ata topraklarındayım. Edirne’den sonra bir sınırdan geçtiğini bile his-
setmiyorsun. Coğrafya kesintisiz sürüyor. O zaman sınırların ne kadar yapay 
olduğunu bir kez daha kavrıyor insan. Dahası sınırların ne kadar hüzünlü ve 
acıtıcı olduğunu da. Doğal bir hayatı bıçakla kesmişçesine ikiye bölüveriyor-
sun ve birçok hayat parçalanıveriyor. İnsan hep hüzünle, hep acıyla var…

İlerledikçe dağlar ve orman artıyor. Balkanlar’da olduğunu hissediyorsun. 
Rodop Dağları sol yanımızda, onlara paralel ilerliyoruz. Kim bilir ne zaman-
dır doğayla hatta konutların, taşıtların ve insanların olmadığı bir manzarayla 
karşı karşıya kalmamışım. Gözlerim ve ruhum dinleniyor. 

Gözlerim hep Rodop dağlarında. Savaştan sonra çizilen sınırlarla Baba tara-
fım Bulgaristan Nevrokop’ta, anne tarafım Yunanistan Drama’da kalmış. Oysa 
onlar kendi hikâyelerini anlatırken aynı ülkeden, birbirine yakın köylerindeki 
hayatlarından söz ederlerdi. Şimdi geçmişleri, hatıraları iki ülkenin iki yanın-
da kalmış. Dedemin, ninemin Türkçe bilmeyişleri; babamın annemin kırık 
dökük Türkçeleri bana hep hüzün vermiştir. Sürekli olarak gurbette yaşamak; 
sürekli bir sürgün. Sonra gelinen yerlere hızla tutunma, kök salma çabaları...

Dedem, ninem doğdukları toprakları bir daha göremeden göçüp gittiler. Bir 
yarıları hep Balkanlar’da kaldı. Ailemizden ilk kez ben geliyorum bu toprak-
lara. Onların bütün yükleri, iki kuşağın emanetleri şimdi omuzlarımda gibi.

Onlar dönebilseler, hiç olmazsa bir kez görebilselerdi... Neler hissederlerdi.

Batı Trakya’ya geçerken bir yanımız yine Rodop Dağları, bir yanımızsa ova. 
Rodop Dağlarının eteklerinde sıralanmış Türk köyleri İskeçe’ye kadar devam 
ediyor. Hepsindecamiler birer nişane. Kültür savaşları simgeler üzerinden 
devam ediyor. Her kültür kendi mührünü vurmak istiyor toprağa. Ama kül-
tür hayat demek, yani canlı bir şey. Hayat çekilince kültürden geriye sadece 
simgeler kalıyor ve simgelerin de giderek içi boşalıyor. Modernleşme her yeri 
kendine benzetiyor; tek tip binalar, tek tip insanlar, tek tip kültür…Oysa 
Balkanlarda tarihi mekanlarsadecekorunmuş olmaz, tarihle birlikte mekan da 
yeniden inşa edilir. Zaten Avrupa, İslâm’a dair simgeleri yerle bir edip karşısı-
na kendi dini simgelerini dikmekle yalnızcamekanı yeniden inşa etmekle 
kalmaz, buna uygun bir tarih ve kimlik de inşa eder.Yunanistan örneğinde 
görüleceği gibi, Tahsin Paşa Konağı ve Alatini Köşkü özenle korunmuştur.

Cemal Şakar
Hikâyeci
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Bir geleneğin simgeler üzerinden kuşaktan kuşağa aktarıldığını somut olarak 
görüyorum. Bazen taşınanın ne olduğunun bir önemi olmuyor; İslâm’a dair 
kimi yanlış anlayışların, bidatlerin, hurafelerin yanında, sadece hatıraların 
taşınması bile önemli olabiliyor. Çünkü sonraki kuşaklar belki bu hatıralar 
üzerinden sahih olanla buluşabilir. Tıpkı efsanelerin toplumları görünmez 
bağlarla birbirlerine bağlamaları gibi hatıralar, hikâyeler ve simgeler üzerinden 
kuşaklarla bağlar sürdürülebilir oluyor. Çünkü her toplum kendi kaderini 
yaşıyor. Efsaneler, hatıralar, simgeler unutulsaydı bugün Balkanlar acaba nasıl 
bir toplum olurdu?

Sabah otelden doğruca Selanik’e doğru yola koyuluyoruz.

Beyaz Kale… Selanik deyince nedense ilk aklıma gelen hep bu yapıydı. 
Etrafındaki surlar, yapılar yıkılmış. Orada, modern hayatın içinde yapayalnız; 
özsuları çekilmiş, kendi içine kapanmış bir kule sadece. Etrafındaki yapılarla, 

hayatla hiçbir bağı yok, öyle 
öksüz, yetim. Yunanistan’daki 
Müslüman yapılara karşı giri-
şilen katliamdan sadece kule-
siyle kurtulmuş bir yapı. 
Bütün camiler yıkılmış. Sadece 
bir tane kalmış. Sokak arala-
rında tek tük hamamlar, mes-
citler gördük, harap vaziyette. 

Kapitalizm özellikle markalar 
üzerinden evrensel bir dil 

kuruyor. Ne yana dönsen hep tanıdık, bildik markalar. Başka topraklarda 
sanki komşuyu görmüş gibi bir his yaratıyor. Ama öyle değil, o markalar 
kimseye ait değil, sadece kapitalizmin evrensel kodları. 

Selanik türküleri çınlıyor kulaklarımda… İttihat Terakki… Abdülhamit’in 
sürgünü… Ömer Seyfettin’in Primo’sunun ayak sesleri…. Genç Kalemler… 
Hareket Ordusu’nun yola çıkışı… Mübadiller… Lozan…

Yakın tarihimizde ne kadar da önemli olmuştu Selanik. 

Milliyetçilik… Ulus devletleşme süreçleri… 

Yerlerinden edilen binlerce insan…

Neye değdi şimdi bunca acı?

Sonraki günlerde birçok ülke ve şehre uğruyoruz. Fark ediyorum ki ilk kez 
karşılaştığımız şehirlere ister istemez duygularımızı ve kanaatlerimizi yüklüyo-
ruz. Nesnel bir bakış mümkün olmuyor. Zaten nesnel bir bakışın mümkün 
olabilmesi için nesneyle aramıza belli bir mesafenin girmesi gerekir, ama bu 
ilk kez karşılaşılan şehirler için mümkün olmuyor. Hele Balkanlar’a nesnel 
bakabilmek benim için mümkün değil. İster istemez atalarıma dair anılar, 
izler, imgeler arıyorum. Sanki kaybettiğim, kaybettiğimi dahi bilmediğim bir 
yanımı burada bulacakmışım gibi. Ayrıca gerek tarihte okuduğumuz gerekse 
gündelik hayatımız içinde sıkça karşımıza çıkan şehir isimleri bizde giderek 
bir imgeye dönüşüyor ve biz oraları gezdikçe ya kurduğumuz imgenin karşı-
lıklarını arıyoruz ya da imge çözülüyor. Genellikle imge çözülüyor böyle 

Hikâyeci Cemal Şakar insana değer 
katacak en önemli unsurun, sanat ve 

edebiyat olduğunu söyledi. 
8 Mayıs 2018 Yunus Emre Enstitüsü 

Mostar-Bosna-Hersek
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seyahatlerde, sonrasında da bir sarsıntı geçiriliyor. Gerçeklik her zaman sert ve 
acıtıcıdır. Yaşadığım hayal kırıklığından sonra fark ediyorum ki biz bazı şehir-
lerin, özellikle Osmanlı bakiyesi şehirlerin hayalini, imgesini seviyoruz. Belki 
de hiç görmemek daha iyi. Çünkü bu şehirlerle bağımız Osmanlı üzerinden 
olduğu için o şehirleri 150-200 yıl öncesinde olduğu gibi yaşadıklarını varsa-
yıyoruz, öyle hayal ediyoruz. Biz hızla değişirken, onlar sanki oldukları gibi 
duruyorlarmış hissi en azın-
dan bilinçdışı olarak bizde 
sürüyor. 

Dahası, önceleri gezdiğim 
başka şehirlerde de yaşadığım 
korunmuşluk, kollanmışlık 
duygusu karşısında giderek 
huylanmaya başlıyorum. 
Özellikle Karadağ’daki Kotor 
ve Budva’yı görünce bu duy-
gum pekişiyor. Sur içindeki 
şehirler, modernliğin yıkıp 
yeniden inşa etme iştahına 
karşı korunuyor. Ama bu 
koruma, şehri giderek hayat-
tan kopardığı için bir ölüye, 
eskiden yaşanmış güzel günle-
rin hayaletine çeviriyor. Turistler için allanıp pullanmış bir ceset karşısınday-
mışım gibi bir his yakamı bırakmıyor. Özellikle postmodernizmle birlikte 
dünya tamamen turistik bir imgeye dönüştürüldü. Bütün bu koruma sanki 
buna hizmet etmek üzere var. Tam bir sahne. Yerli halkın yaşayamadığı, 
insansızlaştırılmış ve sadece turistler için düzenlenmiş bir sahne. İnsan yok, 
hayat yok, deneyim yok. Sadece sahnede teşhir edilen bir ceset, hayalet…

Dünyadaki kimi şehirler turistler için süslenip püsleniyor. 

Aldatıldığımı hissediyorum. 

Seyyah olarak gezebilme şansımızı giderek kaybediyoruz. Sadece birer göz-
lemciyiz. O bile değil, sahnede rolünü oynayan aktörler gibiyiz. Esnaf da 
böyle olduğunu biliyor ve o da rolünü oynuyor. Mekânsa sadece fotoğraf için 
bir değer taşıyor. Çek. Belgele. Sosyal medyaya at. İspat et. Mağrur ol. 

Balkanlar İslâm beldeleridir. İmparatorluğun emaneti olmaları bakımından 
hüzün duygusu baskındır. Türkiye’nin yüz yıl boyunca kendi içine büzüşme-
si nedeniyle Balkanlar gündemden düşmüş, bir anlamda kendi kaderlerine 
terk edilmiştir. Müslümanlar maalesef süreç boyunca baskı, yıldırma, asimi-
lasyon politikalarına maruz kalmışlardır. Avrupalılık kimliği bu coğrafyada da 
kendini göstermiş ve İslâm’a ait tüm simgeleri yerle bir etmiştir. Hatta 
Balkanlar’daki ötekileştirme iki katmanlıdır; birincisi Avrupalı kimliğinin 
ötekileştirmesi, diğeriyse Osmanlı sonrası gayrimüslimlerin, Müslümanları 
ötekileştirmesi. Bu tür oryantalist tavırlar, yeni doğan ulus devletlerin komp-
lekslerini bastırma, büyüklük tutkularını tatmin etme gibi işlevleri olduğu 
açıktır. Balkanlar’daki Müslümanlara yönelik tutumlarda bu bilinç her zaman 
belirleyici olmuştur. 

Özellikle postmodernizmle birlikte 
dünya tamamen turistik bir imgeye 
dönüştürüldü. Bütün bu koruma 
sanki buna hizmet etmek üzere var. 
Tam bir sahne. Yerli halkın 
yaşayamadığı, insansızlaştırılmış ve 
sadece turistler için düzenlenmiş bir 
sahne. İnsan yok, hayat yok, 
deneyim yok. Sadece sahnede teşhir 
edilen bir ceset, hayalet…
7 Mayıs 2018 Kotor-Karadağ
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Parçalanmak önce kavramlarla başlıyor galiba. Her ulus devlet hızla kendine 
bir dil, tarih ve coğrafya inşa etmeye başlıyor. Böylece halklar arasında aşılmaz 
duvarlar yükseliyor. Şimdilik bu duvarları aşmak STK’ların öncelikli görevi 
olmalı. Türkiye’nin son on yılda aldığı ekonomik mesafe ve hükümetin 
Balkanlar’a dönük ilgisi sayesinde buralardaki Türkler rahat bir nefes almaya 
başlamış. Dahası Türkiye’ye olan bakışları da değişmiş. Türk dizilerinin de 
etkisiyle Türkiye cazibe merkezi haline gelmiş.

Şimdi Balkanlar’da her şey yeniden ve neredeyse sıfırdan başlıyor; ilk önce 
kim ne yaparsa oradan başlanacak. Türkiye’ye ve bizlere ciddi bir sorumluluk 
düşüyor. Çünkü bütün dünya Balkanlar’a kendi mührünü vurma telaşında. 
Ama dikkat edilmesi gereken husus, Balkanlar’da bir şey yapılacaksa bu 
‘büyük abi’ rolüyle değil, onlarla el ele, birlikte, kardeşçe bir yöntem bulmak-
la olacaktır. Zira ‘büyük abi’ rolüne karşı oluşmuş ciddi bir refleks var. 

Kültür Kervanı, birçok şehirde yerli sanatçılarının da katılımıyla etkinlikler 
düzenledi. Bu etkinlikler bilgilendirici olduğu kadar daha çok ‘gelin tanış 
olalım’ şeklindeydi ve bu yaklaşım doğruydu. Çünkü Balkanlarla ve diğer 
Müslüman ülkelerle aramızda ciddi bir kopuş yaşandı. Bugün bağlar yeniden 
tesis edilirken, büyük görevi devlet üstlenmiş durumda. Evvelemirde devletin 
rol üstlenmesi elbette yerinde, ancak kültürler arası bağ ancak sivil toplum 
kuruluşlarıyla sıcağı sıcağına kurulabilir. Sanat/edebiyatın nihayetinde birey-
sel bir etkinlik olduğunu düşünürsek, sivil toplum kuruluşlarına düşen de 
kişiden kişiye yola açabilmek olmalıdır. Maalesef henüz sanatçılarla aramızda 
organik bağlar kurulabilmiş değil; ne biz onlardan ne de onlar bizlerden 
haberdar. Bu bakımdan Kültür Kervanı’nın ciddi bir işlev üstlendiğini düşü-
nüyorum. Elbette bunlar öncü adımlar sayılmalıdır. Öncü adımları bekleyen 
en büyük tehlike atıldığıyla kalınmasıdır. Şimdi önemli olan yeni coğrafyalara 
Kültür Kervan’larının düzenlenmesi, ama daha da önemlisi atılan adımların 
sürdürülmesi, derinleştirilmesidir. 

Kültür Kervanı, birçok şehirde yerli 
sanatçılarının da katılımıyla etkinlikler 
düzenledi. Bu etkinlikler bilgilendirici 
olduğu kadar daha çok ‘gelin tanış 
olalım’ şeklindeydi ve bu yaklaşım 

doğruydu. Çünkü Balkanlarla ve 
diğer Müslüman ülkelerle aramızda 

ciddi bir kopuş yaşandı. Bugün 
bağlar yeniden tesis edilirken, büyük 

görevi devlet üstlenmiş durumda. 
Evvelemirde devletin rol üstlenmesi 

elbette yerinde, ancak kültürler arası 
bağ ancak sivil toplum kuruluşlarıyla 

sıcağı sıcağına kurulabilir. Soldan 
sağa en arka: Miftar Adzemi, Caner 
Arabacı, Cihat Zafer, M. Enes Kala,  
Nazif Öztürk, müzik grubundan iki 

sanatçı, Müzik grubu yönetmeni Raif 
Vrmica,  Mustafa Özçelik, müzik 
grubundan bir sanatçı, Mehmet 

Sarmış, Jeton Kelmendi, Kosova 
Türk Yazarlar Derneği Şeref Başkanı 

İskender Muzbeg, İsmail Bozkurt, 
Maksut Yiğitbaş, Rahman Ademi, 

Mehmet Kurtoğlu, Mehmet Sait 
Uluçay, Memiş Okuyucu, Cemal 

Şakar, D. Mehmet Doğan, H. Ömer 
Özden, İ.Ulvi Yavuz,  Faruk Uysal, 
Prizren Maarif Okulları Müdürü Ali 

Sedat Aslan. Oturan; M. Hanifi İspirli. 
5 Mayıs 2018 Prizren-Kosova



KÜLTÜR KERVANI’NDA YOL VE YOLCULUK

30 NİSAN 2018 / 09 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin, Kültür Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün desteğiyle 
‘Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı’ programı dahilinde on günlük bir gezi: 
Edirne (Türkiye), Kırcaali, Filibe (Bulgaristan), Gümülcine, Kavala, Selanik 
(Yunanistan), Manastır, Resne, Ohri, Gostivar, Kalkandelen, Üsküp 
(Makedonya) İşkodra (Arnavutluk), Budva, Kotor (Karadağ), Trabinya, 
Poçitelli, Mostar, Saraybosna (Bosna Hersek).

Osmanlı’nın yıllar boyu Balkan topraklarına yaptığı seferi biz bu kez atla, 
kılıçla değil, kültür, şiir, hikâye ile yapmak için yola çıkıyoruz. Bu sanat ve 
edebiyatçıların yaptığı ‘Balkan Seferi’nde paneller, toplantılar, buluşmalar 
gerçekleşecek. Bölgenin yazarları ile karşı karşıya geleceğiz.Yahya Kemal’i 
doğduğu topraklarda Üsküp’te anacağız, Mehmet Âkif Ersoy’un ata toprakla-
rında dolaşacağız.Filibeli Ahmet Hilmi’nin memleketine ‘merhaba!’ diyece-
ğiz. Uğradığımız tüm şehirlerde yerel kültür adamlarıyla birlikte ortak etkin-
likler düzenleyeceğiz. Bu seyahat daha çok bir kültür seyahati olacak vesimge-
sel anlamda ise iki kanadın (Balkanlar-Anadolu) birleşmesi için bir köprü 
anlamı olacak. En azından bir vücudun öbür yarısından diğerine bir selam 
götürülecek. 

Söylendiği gibi Osmanlı Kartalı’nın bir kanadı Balkanlar diğer kanadı da 
Anadolu’dur. Balkanlar beş yüz yıla yakın bizim bir parçamız, bir kanadımız 
olmuştur. Zaten Osmanlı bir bakıma Avrupa Devleti olarak kurulmuş, gözü 
hep Avrupa’da olmuştur. 1354-1912 yılları arası Balkanlar Türk devrini yaşar-
ken, bu topraklarda Osmanlı sadece şehirler kurmamış, bir medeniyet ve 
kültür de inşa etmiştir. Buraya yerleşen Türkler ve burada İslâm’ı kabul eden 
Boşnak, Arnavut, Pomaklarla birlikte İslâmiyet potası içinde Türkçe edebiyat, 
kültür üretilmiştir. Medrese, mektep, tekke de bu kültürün alt yapısını oluş-
turmuştur. 1912 yılındaki Balkan bozgunundan sonra oradaki her şey gibi 
edebiyat ve kültürümüz de tarumar edilmiştir. Aydınların önemli bir bölümü 
Anayurt’larına göçmüş, bu topraklarda baskıcı, otoriter yapılar Türkçe’nin 
sesini kısmışlar. Mustafa İsen’in tezkirelerden yola çıkarak belirlemesine göre 
Osmanlı şair kadrosunun üçte birine yakın bölümü Balkan şehirlerinden 
doğup büyüyenlerden oluşur.Bir başka deyişle Rumeli, Osmanlı’nın bir sanat 
kültür beldesidir. Üsküp, Selanik, Filibe, Silistre, Kavala, Manastır, Prizren, 
Priştine, Bosna-Hersek şair ve edebiyatçı merkezleri olmuştur.Kısaca Balkanlar 
yüzyıllarca Osmanlı kültür coğrafyasının en önemli bölgesi olmuştur. Diğer 
yandan ülkemizde edebiyat kültür faaliyeti yürüten pek çok yazar Balkan 
topraklarında doğmuştur. Balkanlarda doğmuş çağdaş yazarların bir kısmını 
şöyle sıralayabiliriz: Yaşar Nabi Nayır (Üsküp), Enver Ziya Karal (Kosova), 
Afet İnan (Selanik), Salim Şengil (Selanik), Macit Gökberk (Selanik), Sabiha 
Sertel (Selanik), Muazzez Tahsin Berkand (Selanik), Aka Gündüz (Selanik), 
Nâzım Hikmet Ran (Selanik), Pertev Naili Boratav (Gümülcine), Sabahattin 

Necip Tosun
Deneme ve Hikâye Yazarı
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Ali (Gümülcine), Necati Cumali (Florina), Tahsin Banguoğlu (Drama), 
Hakkı Suha Gezgin (Manastır)…Dolayısıyla bu topraklar kültür ve sanat 
üretimimizin önemli bir parçası. Bu ziyaret biraz da bu toprakları yeniden 
hatırlamak, maziyi canlandırmak, bir kültür köprüsü inşa etmek amacıyla 
yapılıyor.

Bu gezide gideceğimiz yerlerin çoğunu daha önce ziyaret etmiştim ama bütün 
buraları dostlarla birlikte yapmak farklı, zengin bir tecrübe olacak. Bu tür 
gezilerin en güzel yanı dost ve arkadaşlarla birlikte olmak, gezi boyunca ede-
biyat, sanat konuşmak, dostlukları pekiştirmek, birbirimizden haberdar 
olmak, gördüğümüz, gezdiğimiz yerlerle ilgili bilgileri paylaşmak, biraz 
Türkiye’den uzaklaşarak farklı bir gündemin içinde yolculuk yapmaktır. Bir 
de daha önce gördüğüm bu yerlerde yeni insanlar, yeni ortamlar tanımak. Bu 
gezi daha önce koşturmaca ile gezdiğimiz bu yerlerde mekânlara, insanlara 
yeni bir gözle bakabilmek imkânı olabilir.Buralarla ilgili değer yargılarımın 
değişip değişmeyeceğini de merak ediyorum.

30 Nisan 2018, Pazartesi, Edirne

Edirne’yi daha önce görmüştüm ama bu kez daha dikkatle gezdim. Kuşkusuz 
bunda rehberimiz Mustafa Hatipler’inoldukça etkili, sağlıklı bakış açısı vardı. 
Şehre tümüyle bir edebiyatçı dikkatiyle bakan rehberimizMustafa 
Hatiplerâdeta Edirne’nin ruhuna değmiş. Edirne’yi derinlikle anlattı. 
Edirne’de ekibimizin davul zurna ile karşılanması hoşluktu. Edirne’ye, 
Balkanlara gürül gürül bir bahar gelmiş. İnsanın içini coşturan, yazma arzusu 
veren müthiş bir bahar. Selimiye Camii’nin tam karşısındaki lokantada köfte 
yerken, davul zurna ekibi bize neredeyse tarihimizi özetleyen mehter havaları 
çaldı. Ardından Edirne’nin sembolü Selimiye Cami’ne gittik. İnsan içinde 
kayboluyor. Her yerde olduğu gibi burada da Cami etrafında pek çok hikâye 
oluşturulmuş. Yere eğilmiş lale motifi üzerine anlatılan hikâye, Cami’nin 
yapılışına, konumuna ilişkin hikâyeler. Cami’nin yapılışı bir rüyaya bağlanır. 
Selim bir rüya görür ve Kıbrıs seferinin muzafferiyetle neticelenmesi halinde 
Edirne’de bir cami için adakta bulunur. Cami o zaferin bir sonucudur. 
Selimiye Cami neredeyse Edirne’nin her yerinden gözüküyor. Şehrin merke-
zine oturmuş, âdetaşehir onun etrafında dönüyor. Yer seçimi de mükemmel. 
Bu cami var oldukça şehrin sembolü olacak ve şehre mührünü ilelebet vura-
cak.

Selimiye Camii yapılırken Mimar Sinan buraya yerleşmiş ve Cami’ye çoğun-
lukla kız torunuyla gelirmiş. Ama torunu bu Cami’nin bitişini göremeden 
vefat etmiş. Dönemin padişahı da bu Cami’nin tamamlanışını görememiş. 
Burada anlatılan dramatik bir olay yine tam bir hikâye. Hasan Çelebi kubbe-
nin tüm tezyinatını tamamlamak üzereyken gözüne sürdüğü kireçli su ile kör 
olur. Bitmiş Cami’yi o da göremez. 

Edirne’yi Edirne yapan biraz da Meriç Nehri. Nehir üzerinde harika köprüler 
yapılmış. Meriç Nehri kıyısında kırk kişilik yazar topluluğuna edebiyatıngücü 
üzerine konuştum: “Edebiyatçı sadece günü üzerine söz alan bir gazeteci 
değildir. Edebiyatçı daha çok olacaklar üzerine söz alır ve sezgileriyle bunu 
bize hissettirir. Ömer Seyfettin Balkan coğrafyasında olup bitecekleri bize 
öyküleriyle anlatan yazarlardandır. Ömer Seyfettin’in öyküleri okunmadan 
Balkanlarda yaşanan dramları anlamamız imkânsız. “Oraya gelen Sedat Sayın, 
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Tuba Yavuz, Gülay Alpagut gibi öykücülerle buluştuk, konuştuk. Onlar da 
programda öykülerini okudular. Rıdvan Canım da oradaydı, merhabalaştık. 
Akşam yemeğini tüm yazarlarla birlikte Meriç Nehri kıyısında yedik. Meriç 
Nehri’ni daha çok gece hâliyle gördük. Sağından, solundan dolaştık, köprü-
lerini geçtik. Keşke daha çok nehrin sesini dinleyebilseydik. Ama yol hâli 
böyledir. Her şey bir arada olmuyor.

Geç vakitlerde Muradiye Cami’yi gezdik. Cami, bir Mevlevî Tekkesi olarak 
yapılmış ancak daha sonra kan dökülen olaylardan sonra camiye dönüştürül-
müş. Cami, eski, köklü tarihten bir sembol. Edirne Osmanlı’nın Batı seferle-
rinin yapıldığı başlangıç noktası. Tüm seferler burada başlarmış. Gecenin geç 
vakitlerinde, kırk yazar, Muradiye Cami’nin arkasında toplandık, o namazgâ-
ha baktık. Osmanlı Ordusunun namazgâhı. Sefer öncesi toplanılan yere. Sefer 
öncesi kimse nereye sefer olacağını bilmezmiş. Gece Edirne’de konakladık.
Edirne bu geziyle birlikte bir kez daha gelmem gereken bir şehir olarak hafı-
zamda yerini aldı.

01 Mayıs 2018, Salı, Kırcaali

Edirne’den sonra Rumeli’de ilk durağımız olan Kırcaali’ye doğru yola çıkıyo-
ruz. Otobüste kimler yok ki… D. Mehmet Doğan, Cemal Şakar, Aykut 
Ertuğrul, Abdullah Harmancı, Mustafa Özçelik, Bünyamin Yılmaz, Faruk 
Uysal, Fahri Tuna, Kazım Arıcan, İbrahim Ulvi Yavuz, Nazım Payam, Prof. 
Dr. Caner Arabacı,Mahmut Bıyıklı…

Yol boyunca dışarı bakıyorum. Büyük ovalar, yemyeşil ormanlar, nehirler… 
Arda Nehri Kırcaali’nin tam ortasından geçiyor: 

“Arda boylarında kırmızı erik 
Halime’nin ardında onyedi belik 
 Ah annecim ah annecim yaktın ya beni 
Bu genç yaşta denizlere attın ya beni.”

Meriç, Tunca, Arda Edirne’de birleşiyor. Nehrin bir yanı 1975’ten sonra yapı-
lan yeni Kırcaali, diğer taraf ise eski Kırcaali. Burası Türklerin yoğun olduğu 
bir yer. Kırcaali yeşillikler içinde tipik bir Anadolu kasabası. Özellikle köyleri 
yemyeşil, sevimli. Önce Kırcaali şehrini kuran Kırcaali Gazi’nin (1371-1434) 

Gecenin geç vakitlerinde, kırk yazar, 
Muradiye Cami’nin arkasında 
toplandık, o namazgâha baktık. 
Osmanlı Ordusunun namazgâhı. 
Sefer öncesi toplanılan yere. Sefer 
öncesi kimse nereye sefer olacağını 
bilmezmiş. 
30 Nisan 2018 Edirne
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mezarını ziyaret ettik. 1393 yılında askerleri ile birlikte gelerek burada bu 
şehri kurmuş. Ardından Yedi Kızlar Camii’ni ziyaret ettik. 1428 tarihli, 
ahşaptan yapılmış, hiç çivi kullanılmadan inşa edilen Cami yine güzel bir 
hikâyeye yaslanıyor: Yedi genç kız nişanlandıkları gençlerin askerden dönme-
lerini ve onlarla evlenmeyi beklemektedir. Ancak bu yedi asker Yemen’de şehit 
düştükleri için köye dönemez. Yedi genç kız nişanlılarının Yemen ellerinde 
şehit düştüklerini öğrenince çeyizlerini satıp onların hatırasına bu camiyi 
yaptırırlar. Genç kızlar bundan sonra kimseyle evlenmezler. Anlatılanlara göre 
kızların mezarları da buradaymış.

Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç konusuönemli konulardan biri. Bir ara 
Bulgaristan’ın sosyalizmle yönetildiği dönemde göç hızlanınca, Nazım 
Hikmet buraya gelmiş, on bin kişiye konuşma yapmış: “Türkiye’de insanlar 
aç, burada sosyalizm var niye Türkiye’ye göçüyorsunuz” demiş. Tabii o dönem 
Bulgar hükümeti tüm okullarda Nâzım Hikmet okutuyor. Bütün gün, 
Abdullah, Cemal ve Aykut ile öykü, edebiyat, dergiler üzerine konuşuyoruz. 
Kararımız şu: Edebiyat iyi de çevresi kötü.

02 Mayıs 2018, Çarşamba, Filibe, Gümülcine

Filibe güzel kafeleri, özenle düzenlenmiş caddeleri, korunmuş, restore edilmiş 
evleri ile oldukça güzel, bakımlı bir şehir. Ne var ki Filibe, içinden geçen nefis 
Meriç Nehri’ni hiç iyi değerlendirememiş, ortasından akıp gidiyor ama etra-
fında oturma yerleri, kafeler yok. Prag, Budapeşte gibi değil. Balkan şehirleri 
nehirleri şehrin kültürüne katamamış. Ne Kırcaali’deki Arda ne de buradaki 
Meriç değerlendirilmiş.Öncelikle Murat Hüdâvendigâr Cami’ni ziyaret ettik. 
Diğer adı Cuma Cami. İlk kez hünkâr mahfili bu camiye yapılmış. Murat’ın 
şehadetinden sonra bu hünkârmavhilinin yapıldığı söyleniyor.

Burada en çok duyduğumuz olay komünist dönemde Müslümanlara, 
Türklere yapılan zulüm. Din yasaklanmış, tüm camiler kapatılmış, insanların 
isimleri değiştirilmiş. Ancak konuştuğumuz insanlar ekonomik anlamda o 
dönem durumlarının daha iyi olduğunu, rejiminin işsizliği önlediğini söylü-
yor. Filibe’de modern binalar ile klasik yapılı binalar yan yana. Filibe yedi 
tepeden oluşmuş ama biri AVM olmuş. Osmanlı kalesi eski önemini kaybet-
miş çünkü şehrin ortasında kalmış. Nöbet Tepe şehre hâkim bir yer. Buradan 
şehri seyrediyoruz. Ardından Eski Filibe’ye geçiyoruz. Osmanlı mimarisini 
yansıtan Eski Filibe Türkiye’de pek çok örneğini göreceğimiz evleri ile ilginç 

Eski Filibe tarihi dokuyu koruyor. 
Safranbolu evlerini hatırlatan Osmanlı 

evleri, Arnavut kaldırımlar…
2 Mayıs 2018 Filibe-Bulgaristan 
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bir duruş sergiliyor. Eski Filibe tarihi dokuyu koruyor. Safranbolu evlerini 
hatırlatan Osmanlı evleri, Arnavut kaldırımlar… Filibeli Ahmet Hilmi’nin 
memleketi eski bir Osmanlı kenti. Balkanlarda özellikle Osmanlı mezarları 
otopark, park, yeşil alan yapılmış. Burada da böyle.

Daha sonra Filibe’den Gümülcine’ye geçtik. Buraya ikinci gelişim. Aynı nok-
tada iniyor, Yeni Camii’ye giriyor, nar ağacının altında fotoğraf çektiriyorum. 
Rahmi Ali’yle görüşüyorum. Burada öykücü Hüseyin Mehmet ile tanıştık. 
Gümülcine’de Türkçe bir dergi de çıkarıyorlar. Cemal ve Aykut’un daha önce 
oturdukları kahveye geliyoruz: Çukur Kahve. Kahvenin sahibi bu Türkçe 
isimden sonra tutuklandığını anlatıyor. “Ben de peki her yerde İngilizce isim-
ler var onlara niye müdahale etmiyorsunuz diyerek savunmamı yaptım” dedi. 
Bu tutuklanış devletlerin Türkçe’ye ve Türklere bakışını da aslında özetliyor. 
Hüseyin Mehmet de hep yanımızda buradaki Türklerin durumunu aktarıyor. 
Programda konuşmam yok. Sadece izliyorum. Geç vakitlerde Kavala yolun-
dayız. D. Mehmet Doğan Kavalalı Mehmet Ali Paşa’yı anlatıyor. Ancak çok 
geç kaldığımız için Kavala’ya uğramadan yanındaki otobandan geçiyoruz. D. 
Mehmet Doğan oldukça ilginç bir Kavalalı Mehmet Ali portresi çiziyor. Hep 
öyle. Olaya siyah ya da beyaz bakmıyor. İncelikle her şeyin doğrusunu, eğri-
sini nesnellikle ortaya koyuyor. D. Mehmet Doğan ile bu geziyi yapmak işin 
en keyifli tarafı. Yol boyunca aktardığı şehir yorumları ve tarihi bilgiler emsal-
siz. Kavalalı’yı yine kusursuz dinledik. Kavalalı’nın iyi tarafını da eleştirilecek 
tarafını da anlatıyor. Özellikle Kavalalı için “deha” demesi ilginçti. Yine 
Mısır’da Türkçeyi resmi dil yapmasını da takdirle anıyor. Enver Paşa ile ilgili 
de kestirmeden yorumlar yapmıyor. Daha çok analiz ediyor.Nesnel bakış 
böyle olmalı. Onun romantik yaklaşımlarını eleştirmekle birlikte şu anki 
Azerbaycan büyük oranda Enver Paşa’nın eseri diyor. Son derece de esprili. Bu 
yolculuğun en büyük kazanımlarından biri D. Mehmet Doğan.

03 Mayıs 2018 Perşembe, Selanik, Manastır

Otelde hiç uyumadım. Sabaha kadar okudum, balkondan Selanik’i seyrettim. 
Henüz güneş doğmadan sahile indim. Masmavi denizin kıyısında yürüdüm. 
Selanik henüz uykuda. Bir tek serçeler uyanmış. Geveze serçeler insanı yalnız 
bırakmıyorlar. Bir de boş alanlarda koşturan köpekler. Şezlonga oturup deni-
ze dalıp gittim, nerede olduğumu unuttum. 

Oteldeki kahvaltıdan sonra ekiple birlikte otelden ayrılarak Atatürk’ün doğ-
duğu müze evine gittik. Hep yaptığımız gibi müze evinin karşısındaki kafeye 
oturup çay içtik. Burada alışmışlar, Türklere demleme çay hazırlıyorlar. 
Ardından Selanik’i gezmeye başladık. Daha önce gittiğim için Selanik ikinci 
görüşümde sanki gizemini kaybetmiş gibiydi. Hep beraber Beyaz Kule’ye 
gittik.Ömer Seyfettin’in, Ziya Gökalp’in dolaştığı bölgelerde dolaştık. Beyaz 
Kule’ye bakarken bir kez daha içim sızladı. Meydandaki meşhur simiti, 
Cemal, Aykut ve Abdullah ile paylaştık. Selanik bu kez tozlu, donuk, cansız 
bir kent gibi gözüktü gözüme. Belki de akşam değil, canlılık yok, o yüzden. 
Ama buraya bir görevle geldiğimiz için, her yere koşturarak gidiyoruz ve var-
dığımız yeribütünüyle gezemiyoruz. Keşke Selanik’e daha fazla zaman ayıra-
bilseydik. Selanik içindeki panoramik şehir turu, bir görme değil, daha son-
raki gelmeler için ancak bir ön izleme görevi görüyor. Yine de Selanik’i 
hatırlamak heyecan verici. O cümleyi duymak ise yine moral bozucu: 
Selanik’te aktif cami yok. Selanik’in İzmir’e benzerliği gündüz daha net bir 
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şekilde görülüyor. Aristo Meydanı şehrin kalbi. Burası şehrin ortalamasını 
yansıtıyor.

Daha sonra yola düştük ve Makedonya’ya girdik. İstikamet Manastır. 
Manastır’a girerken türkümüz anlamlı: 

“Manastırın ortasında var bir havuz 
Aman havuz canım havuz 
Dimetoka kızlarının hepsi de yavuz 
Biz çalar oynarız.”

Öğle yemeğini Manastır’da yedik. Parka geçtik, bank üstünde, Cemal, Aykut 
ve Abdullah ile börek yedik. Daha sonra Manastır’ı gezdik. Daha önce gördü-
ğüm o güzel ana caddesinde yürüdük. Bizim için gezme biraz da önemli bir 
caddede demleme çay içip insanları seyretmek. Manastır Osmanlı döneminde 
en çok şair yetiştiren yerlerden biri. Hakkı Suha Gezgin ve Cenap Şahabettin 
Manastır’da doğan iki ünlü yazarımız.

Manastır’dan ayrılıyoruz. Resne’de Niyazi Bey’in Konağı Resne Müzesinin 
yanından geçiyoruz. D. Mehmet Doğan harika bir Niyazi Bey portresi aktar-
dı. İttihatçılar gerçekten üzerinde ısrarla durulması gereken, çok yönlü konu-
şulması, araştırılması gereken bir hareket. D. Mehmet Doğan bunlara soğuk-
kanlılıkla yaklaşıyor.

Aykut yol boyunca uyuyor. Dedim ki “Aykut hayatının büyük bölümünde 
uyuyorsun: Elbette öykülerin de rüya ve efsane olacak.” Fatih Gökdağ ile 
konuşuyoruz: “Kemal Tahir’in cenazesini dört hareketçi taşıdık. Biri bendim. 
Diğerleri yaklaşmıyordu. Cenazeyi mezara indirdik. Biri mezarın içine doğru 
‘merhaba Kemal Tahir!’ diye bağırıyordu.”D. Mehmet Doğan bir anekdot 
aktarıyor: “Ahmet Hamdi Tanpınar, Süheyl Ünver’e ‘İstanbul sana emanet 
demiş.” Sunucumuz Cihat anlatıyor: “Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı şiirine klip 
yapmak için ikna etmeye çalışıyorum. ‘Boşver diyor, Ayşe Abla fasulye pişirir-
ken benim şiirimi mi dinleyecek, benim okurum o kişi değil ki?”

Uzun yolculuğun ardından Ohri şehrine varış. Ohri Gölü kıyısında dolaşıyo-
ruz. Ohri harika bir kasaba. Daha önce de çok sevmiştim. Ama ikinci gez 
geldiğimde, ne var diye değil de burada ne yapabilirim diye gezdim. Evet, 
burada yaşayabilirim. Eski Şehir, restorasyonlarlada olsa tarihle bağını kısmen 
koruyor. Ne var ki eski Osmanlı mimarisinin bulunduğu yerlerde artık hiçbir 
Müslüman oturmuyor ve buradan onları çıkarmışlar. Bir gurbetçi buradan bir 
yer almış ama orası da kundaklanmış. Göl, şehri şehir yapan bir güzellikte. 
Hemen yanıbaşında ise sıra sıra dağlar…11. yüzyılda yapılmış kilise Ohri’nin 
en değerli tarihi hazinelerinden biri.

Struga’da Drim Otel’de konaklıyoruz. Bu otel Struga Şiir Akşamları’nın yapıl-
dığı uluslararası bir otel. Otele yerleştikten sonra şehri gezmeyi planlıyoruz. 
Ancak otelden çıkarken birden yağmur bastırdı. Abdullah, Aykut, Cemal bir 
tente altına sığındık ve yeniden otele döndük. Otelin lobisine oturup bütün 
akşam öykü konuştuk. Cemal ve Aykut sigara içtiği için dışarıda oturuyoruz. 
Daha sonra yatmak için ayrıldık. Ama Cemal bende su ısıtıcısı olduğu için 
odama geldi ve çay içerek, öykü muhabbetine devam ettik. Gözlerimiz kapa-
nıncaya kadar konuştuk, konuştuk…
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04 Mayıs 2018 Cuma, Gostivar, Kalkandelen, Üsküp

Struga üzerinden Gostivar’a hareket ettik. Yol boyunca yemyeşil bölgeler, 
ırmaklar… Gostivar bir Müslüman kenti. Ağırlıklı etnik grup Arnavutlar. 
Ama onlar da Türkçe biliyorlar. 16. yüzyıl Osmanlı eseri saat kulesi şehrin 
sembolü. Türklerin de yoğun olarak bulunduğu bir yer. Türk köyü Banisa. 
Burada bir Türk kasabasıyla karşılaşmak hayret verici. Üniversitesi, Türk bay-
raklarıyla, kahveleriyle tam bir Türk kasabası. Öğle yemeğini otobüste küçük 
bir çörekle geçiştirdik. 

Alaca Cami’de Cuma namazı kıldık. İçerisi dolu, biz bahçede kıldık. Önümde 
D. Mehmet Doğan, Kazım Arcan… Yanımdaki orta yaştaki bir Arnavut 
“Türkiye’den mi geldiniz?” dedi. “Evet” dedim. Anlatmaya başladı: “Adım 
Abdurrahman. Dedelerim, Çanakkale’de, Yemen’de şehit oldu. Akrabalarım 
İstanbul’da… Biz Osmanlıyız… Eskiden burada size karşı olumsuz bakılırdı. 
Artık öyle değil. Biz Osmanlının emanetiyiz.” Sonra Alaca Cami’nin renk 
renk tezyinatları içinde kaybolduk. 

Arkasından Harabati Tekkesi’ne geçtik. Burada yine Cumali ile karşılaştık. 
Oranın koruma ve bakımını yapan kişi. Cumali daha önce dinlediğim 
Harabati Tekkesi’nineredeyse aynı cümlelerle anlattı: Serseri Ali Paşa’nın 
burayı yaptırdığını, buranın Komünizm döneminde, içki evi ve kumarhane 
olarak kullanıldığını, daha sonra kalaşnikov ile burayı ele geçirdiklerini belir-
ti. Tayyip Erdoğan için “Siz Cumhurbaşkanı diyorsunuz ama biz ona Halife 
diyoruz” dedi ve ekledi: “15 Temmuz’da arabama bindim İstanbul’a geldim, 
çevik kuvvetin önünde nöbet tuttum.”

Harabati Tekkesi’nin Bektaşî Şeyhi’ni ziyaret ettik.Dergâh’ın bir kısmı 
Nakşilerin kullanımında bir kısmı Bektaşî Şehyi Abdul Muttalip’in başında 
olduğu Bektaşîlerin tasarrufunda. Şeyh Abdul Muttalip ile konuştuk, sevgiyle 
tabi… Ama oraya gelenlerin tümü sünni. Kimse pot kırmadan nezaketle 
kendini dinledi. Bir ara Cemal Şakar’ın kendini kameraya aldığını görünce 
“bunu yayınlarsan başıma iş açarsın” diye uyarıyor: “Çünkü ben İstanbul’daki 
hocalar gibi düşünmüyorum. Görüş ayrılıklarımız var.” Sonra tekke şeyhi ile 
fotoğraf çektiriyoruz. D. Mehmet Doğan, yol boyu Bektaşîliğin gelişimini 
aktardı. “Yeniçeriler Bektaşîydi ama zamanla tehlikeli olmaya başladı ve 
Osmanlı onlara karşı cihat ilan ederek ortadan kaldırdı.Yani Yeniçeri Ocağı 
cihat ilan edilerek ortadan kaldırıldı. Bektaşî Tekkeler lağvedilip, Nakşi 
Tarikatı’nı yerleştirmeye çalıştılar.”

Üsküp’te ilk cami ziyaretimizde, yanıma yaklaşan biri sitemle konuşmaya 
başlıyor: “Türkler buraya geliyor, yiyip, içip gezip gidiyorlar. Oysa bizim 
gözümüz, kalbimiz, kula-
ğımız sizde. Ama siz turis-
tik gezi yapıyorsunuz. Biz 
Türkiye’deki tüm camileri 
biliyoruz ama siz buradaki 
üç-beş camiyi bilmiyorsu-
nuz.” Kendisi Türk’müş. 
Tiyatrocuymuş. “Elveda 
Rumeli de de oynadım.” 
diyor.

Üsküp’te ilk cami ziyaretimizde, 
yanıma yaklaşan biri sitemle 
konuşmaya başlıyor: “Türkler buraya 
geliyor, yiyip, içip gezip gidiyorlar. 
Oysa bizim gözümüz, kalbimiz, 
kulağımız sizde. Ama siz turistik gezi 
yapıyorsunuz. Biz Türkiye’deki tüm 
camileri biliyoruz ama siz buradaki 
üç-beş camiyi bilmiyorsunuz.” Kendisi 
Türk’müş. Tiyatrocuymuş. “Elveda 
Rumeli de de oynadım.” diyor. 
4 Mayıs 2018 Üsküp-Makedonya
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Balkanlarda herkes bir kimlik savaşı içinde. Herkes heykellerle, bayraklarla 
kendilerini ortaya koymaya çalışıyor. Makedonlar Slav kavmi. Onlar tarihle-
rini Büyük İskender’e kadar dayandırıyorlar. Burada yapılan heykeller, 
Yunanistan’la savaşlarının bir parçası. Şehrin meydanını tam bir heykelistana 
dönüştürmüşler. Ancak Türkler burada rahat. Çünkü onlar buraya damgala-
rını vurmuşlar. Buradaki diğer etnik gruplar ‘Türkler değil buranın sahibi 
biziz’demeye çalışıyorlar. Osmanlı eserlerini yok etmeye, onları gölgede bırak-
maya çalışıyorlar. Tüm savaşlarını Osmanlı üzerinden yürütüyorlar. Osmanlı 
burada hiçbir zulüm yapmamış. İngiltere, İspanya gibi emperyalist bir amaç 
içinde olsalardı, tüm bu coğrafya Türkçe konuşuyor olurdu. D. Mehmet 
Doğan buranın “İkinci Endülüs” olduğunu söyledi. Burada yapılması gereken 
edebiyat, bilim, kültür adamlarını desteklemek, ilişki geliştirmek olmalı. 

Üsküp’e girerken insanın içini burkuluyor. Bu heykellerle Hristiyanlaştırılmaya 
çalışılan şehir tipik bir Türk şehridir. 1392 yılında Yıldırım Bayezid dönemin-
de Osmanlı toprağına katılır. Üsküp Osmanlı kültür coğrafyasının en önem-
li kentlerinden biri. Bursa, Edirne neyse Üsküp de oydu. Medreseler, tekkeler, 
mektepleriyle tam bir kültür şehridir. İshak Çelebi Üsküp’ün en tanınmış 
şairlerinin başında gelir. Üsküp’ün edebiyatımıza en büyük katkılarından biri 
de Yahya Kemal’dir.

Akşam Üsküp’te otele yerleştikten sonra geç vakitlerde Cemal, Aykut, 
Abdullah, Memiş Okuyucu ile birlikte Üsküp sokaklarında dolaşıyoruz. Artık 
halk çekilmiş sadece barlar tıklık tıklım. Sokakta kimse yok. Yağmur sonrası 
Üsküp gecesi ışıl ışıl, renk renk… Nehir ve köprüler etrafında gecede Üsküp’ü 
dinliyoruz. Ama ne yazık ki eski Üsküp’e gitmeyip yeni Üsküp’te dolaştığımız 
için çay içecek bir yer bulamıyoruz. Hafif yağmur altında yeniden otele dönü-
yoruz.

05 Mayıs 2018, Cumartesi Priştina, Prizren

Üsküp’ten Priştina’ya hareket ettik. Yol boyu arkadaşlarla edebiyatın sorunla-
rını, edebiyat anlayışımızı konuşuyoruz. Yolculuk âdeta bir edebiyat oturu-
muna dönüşüyor. Priştina yolunda Sultan Murat Türbesi’ni ziyaret ettik. 
Sultan Murad Türbesi’ne ikinci gelişim. Türbedar ablamı yeniden gördüm. 
Sultan Murad’ın duasını yeniden okudum. Etkileyici ve derin. Kosova Savaşı 
ile birlikte Balkanlarda Osmanlının varlığı perçinlenir.

Sonra Priştina’ya geldik. Bu şehri nedense sevemedim. Bir iz bırakmıyor 
bende. Elbette Osmanlı eserleri var. Ama şehrin ruhu yok. Bir ana cadde ve 
birkaç cami. Fatih Camii’ni gezdik. Sade ve etkileyici. ABD Başkanı 
Clinton’ın heykeli hayret uyandırıyor. Yıllarca dünyadaki tek düşmanı ABD 
olan bir ülkenin zamanla bir ABD Başkanı’nın heykelini dikmesi tarihin 
garip cilvelerinden biri. Burayı Âşık Çelebi hatırına sevmek gerekir yine de. 
Ünlü tezkire yazarı burada doğmuş. Priştine’nin özelliği Osmanlıya kâtip 
yetiştirmesi. Âşık Çelebi şöyle der: “Rivayet olunur ki Prizren’de oğlan doğsa 
adından akdem mahlasını koyarlar. Priştine’de oğlan doğsa dividi belinde 
doğar derler.” Priştineli şairlerin gerçekten kâtip oldukları söylenir.

Prizren ise şairler şehri. Doğan çocuk mahlasıyla doğarmış. Nasıl olsa şair 
olacak diye. Bu yüzden Prizren şairler şehri olarak bilinir. Prizren’e girerken 
Fatih’in fetihten sonra namaz kıldığı namazgâhı görmek beni yeniden hüzün-
lendiriyor. Basit, sade ve etkileyici. Sadece görüp geçiyoruz. Prizren en sevdi-

Sultan Murad Türbesi’ne ikinci 
gelişim. Türbedar ablamı 

(Buharalı Türbedar ailenin son 
temsilcisi Saniye Hanım) yeniden 

gördüm. Sultan Murad’ın 
duasını yeniden okudum. 

5 Mayıs 2018 Sultan Murad 
Türbesi-Kosova
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ğim şehirlerden. Yeniden gelmek heyecan verici. Nehir, Taş Köprü, Sinan Paşa 
Camii…Caddeler tıklım tıklım. Hep böyle mi diye soruyoruz birine. 
Hıdırellez olduğunu, bir de hafta sonu olduğudan çeşitli okulların ziyaret için 
buraya geldiklerini söylüyorlar.

Yunus Emre Enstitüsü salonunda, Kosovalı şair/yazarlarla TYB ekibinden 
şair/yazarlar eserlerini seslendirdiler. Buralı yazarların şiirlerini dinlerken 
Balkan coğrafyasına ilişkin kimi cümleler zihnimde dolaştı: “Balkan hikâyele-
ri dinliyoruz günlerdir. Çok acıklı, iç yakıcı… Umut da var. O da var. 
Balkanlarda kara bulutlar… Ama yine de iyi bir şiir, iyi bir öykü, iyi bir 
roman yazılsa, iyi bir film çekilse her şey düzelecek gibi.”

Akşam yine demleme çay arıyoruz. Türkçe konuşan bir kahveye giriyoruz. 
Burada Türkçe ile rahatlıkla anlaşabiliyoruz. Esnaf da genellikle Türkçeyi 
biliyor. Bedir Acar da aramızda. Onunla uzun uzun, gazetelerdeki edebiyat 
sayfalarının eksikliğini tartışıyoruz. Sonra hep birlikte şehrin gece hâlini göz-
lemek için sokak aralarında dolaşmaya başlıyoruz. O karanlıkta bir kitabevi 
görüyoruz. Cemal, Aykut, Bedir vitrine başımızı yaslıyor, içerideki kitapları 
çözmeye çalışıyoruz. Dilek çeşmesinden su içiyoruz. Bir edebiyatçı ne dilekte 
bulunabilir ki. 

06 Mayıs 2018 Pazar, Prizren, İşkodra

Harika bir Prizren sabahı… Dünkünün aksine sessiz, sakin. Sabah sakinliği 
her şeyi kuşatmış. Prizren’de hayat nehrin, köprünün etrafında geçiyor. Ar-
kada Sinan Paşa Cami, yanında kafeler, nehir boyu iki katlı güzel evler sı-
ralanıyor. Şehir sessizliğiyle nehrin gürültülü akışı ortaya çıkıyor. Köprünün 
üstünde aşağıdan akıp giden nehri dinlerken Abdullah Harmancı’yabu sesin 
uzun vadede insanı rahatsız edip etmeyeceğini soruyorum. O da “sanırım bu 
ses bir süre sonra insanı rahatsız etmez, kanıksanır” diyor. Dağlara yaslanmış 
evler yıllardır bu nehri izliyor. Şehir yemyeşil. Öğleye kadar Prizren’de dolaşı-
yor, şehrin sesini dinliyoruz.

Daha sonra İşkodra’ya hareket ediyoruz. İşkodra,Türkçe Sözlük “Kamus-i 
Türki”nin yazarı Şemsettin Sami’nin (1850-1904) memleketi. Hasan Rıza 
Paşa’nın kahramanca savunmasına rağmen 1913’de kaybettiğimiz İşkodra.

Sonra Priştina’ya geldik. Bu şehri 
nedense sevemedim. Bir iz 
bırakmıyor bende. Elbette Osmanlı 
eserleri var. Ama şehrin ruhu yok. Bir 
ana cadde ve birkaç cami. Fatih 
Camii’ni gezdik. Sade ve etkileyici.  
5 Mayıs 2018 Priştine-Kosova
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Öğleden sonra İşkodra’ya vardık. Nehri yukarıdan gören bir lokantada yemek 
yedik. Karşıda İşkodra Kalesi. Nehir merkezine ise bu büyük nehrin hiçbir 
katkısı yok. Akşam Yunus Emre Enstitüsü’nde program var. Bir konuşma 
yaptım. Kardeşlik, dostluk ve edebiyatın gücüne yönelik bir konuşmaydı. Bir 
Arnavut kadının yanıma gelip beni tebrik etmesi beni çok mutlu etti: “Bal-
kanlar Osmanlı’nın bahar ve cennet rüyasıydı...Bu topraklardaki karabulutları 
ve hüznü dağıtmak için iyi bir roman, iyi bir şiir, iyi bir öykü yazılsa, güzel 
bir film çevrilse sanki her şey düzelecek ve güzelleşecek... Bizim bu topraklarla 
yeniden güçlü bağlantımızı sağlayacak olan kültür, sanat ve edebiyattır. “Ce-
mil Meriç’ten bir alıntı yaptım: “Bir kılıcın kazandığı zaferi, başka bir kılıç 
yok edebilir. Kalemle yapılan fetihler, tarihe mal olur, tarihe, yani ebediyete.”

07 Mayıs 2018 Pazartesi, İşkodra, Budva, Kotor (Karadağ)

Sabah İşkodra’yı gezmeyi sürdürüyoruz. Kurşunlu Camii’ye geldik. Bu Cami, 
komünizmin buradaki inançları yasaklayıp her kutsalı yıktıktan sonra nadir 
kalan mekânlardan. Bu Cami’nin de minaresini yıkmışlar. Şehirdeki bir cami 
de yıkılmış, sadece minare duruyor. Cemaatine neler yapıldığı ayrı bir husus. 
Komünizm buradan silindir gibi geçmiş. Komünizm yıkıldıktan sonra Müs-
lümanlar ilk cumayı bu minaresi yıkılmış Kurşunlu Cami’de kılmışlar. Nehir 
taşınca bu cami sular altında kalıyormuş. Tam girişte bir balık vardı. Sular 
yükselince buraya takılmış. İntihar etmiş gibi. Tıpkı kıyıya vurmuş, cemaatsiz 
bu cami gibi. Çok hüzünlü. Cemaatini kaybetmiş cami. Hele şehirdeki tek 
başına yükselen minare…

Yeni bir ülkeye giriş yapıyoruz: Karadağ yani Montenegro. İtalyanca Monte 
‘dağ’, negro ise ‘kara’ anlamına geliyor. Zaten tüm ülke İtalyanların etkisi al-
tında. Bar şehrine uğradık, kaleye çıktık. Osmanlı şehrinin üç simgesi “kale, 
kule ve minare” buradaki kentte ortaya çıkıyor. Küçük sevimli bir kasaba. Nar 
suyu eşliğinde önce balık çorbası arkasından da balık yedik. Yemek yediğimiz 
yer oldukça güzel, nezih bir yerdi. D. Mehmet Doğan, “Necip Tosun benim 
yanıma otursun” dedi. Beni hikâyeci ekipten ayırmak istiyor. Yola çıktığımızda 
uzun süre ormanlar içinde, deniz kenarından gittik. Aşağıda nefis görüntüler 
vardı. Yolumuz Budva. Yol üstündeki Sen Stefan Adası’nın fotoğrafını çektik.

Balkan ülkelerinden Karadağ’ın son yıllarda yıldızı parlayan şehri Budva, 
plajları, koyları ile küçük ama şirin, keyifli bir Balkan şehri. Sırtını dağ yamaç-
larına, yüzünü denize çevirmiş Budva ilginç bir şehir. Büyük şehirlerin gürül-

Bar şehrine uğradık, kaleye çıktık. 
Osmanlı şehrinin üç simgesi “kale, 

kule ve minare” buradaki kentte 
ortaya çıkıyor. Küçük sevimli bir 

kasaba. Nar suyu eşliğinde önce 
balık çorbası arkasından da balık 

yedik. Yemek yediğimiz yer 
oldukça güzel, nezih bir yerdi.        

D. Mehmet Doğan, “Necip Tosun 
benim yanıma otursun” dedi. Beni 

hikâyeci ekipten ayırmak istiyor. 
7 Mayıs 2018 Eski Bar-Karadağ 
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tülü ve insanı yoran havasından uzak, sakin ve dingin bir atmosfere sahip.
Budva’nıngüzel bir eski şehir bölgesi var. Labirent şeklinde uzayan dar sokak-
lar boyunca sıralanan tarihi binaları çok güzel. Adriyatik Deniz’i kıyısındaki 
bu kasabaeski şehrin tarihi dokusunuda taşıyor. Ortaçağda yolculuğa çıkılmış 
gibi daracık sokaklarda açık hava kafelerinin önündedolaşıyorsunuz. Budva 
sırtını dağlara yaslamış olmasına rağmen önünde uzanan deniz ve sahilleri var.

Budva’dan sonra Kotor’a doğru yol alıyoruz. Kotor; körfezi, doğası, sokakları 
ile güzel bir şehir. Burada tarih ve doğa içiçe geçmiş Kotor, dar sokaklar, eski-
miş evler ile mistik bir kent. Akşam kıyıya çıktığımızda büyük bir transatlan-
tik demir atmıştı. Kanalları, körfezi ile su kenti sanki. Çok sayıda taş evleri ile 
dikkat çekici bir atmosfer yaratıyor. Daha çok İtalyan kentine benziyor. 

Yol boyunca sıra sıra dağlar, yemyeşil ormanlar ama mutlaka sağımızdan solu-
muzdan akan küçük, büyük nehirler görüyoruz. Henüz modernizm buraları 
ele geçirememiş. Karadağ’a girişteki yolun bu kadar kötü olması, henüz bu-
ranın yağmalanmadığını gösteriyor. Ne var ki Budva ve Kotor deniz incile-
ri artık turizmce keşfedilmiş. Osmanlı buraları fethetmiş ama Venediklilere 
bırakarak sadece vergi almış. Dolayısıyla bu bölgelerde Venedik mimarisi ve 
şehir anlayışı hakim. Bu bölgelerde tarihi doku şöyle ya da böyle korunmuş 
ama turizm buraları da kuşatmış. Denize yakın yerlerde yeni, büyük, çirkin 
inşaatlar boy göstermiş. 

Geçtiğimiz her yerde, her mekânda hikâyeler dinledik. Zaten hikâyeye, efsa-
neye dökülmeyen mekân kuru bir yapı olur çıkar. Camilerin, kulelerin, köp-
rülerin hepsi hikâyeye muhtaç. Buradaki tarih de ancak hikâyeler üzerinden 
anlatılır. Çünkü tarih sayılar ve olaylardan ibarettir. Hikâye, efsane olayların, 
durumların ruhuna nüfuz eder ve kana, cana büründürür. Hikâyeyle tarih 
matematikten uzaklaşır, insani bir duruma kavuşur. Bu hem Batı’da hem de 
Doğu’da böyledir. Gördüğüm, gezdiğim her yerde böyleydi. Bunları hiç sor-
gulamadım. Zaten buna itiraz etmenin hiçbir anlamı yok. 

Yol boyu köyler gördük: Yemyeşil dağlar arasında küçücük minareli, camili 
köyler. Birbirine yaslanmış, elli yüzü geçmeyen tek katlı evler. Hayır, insanı 
gözükmüyor, sadece bir fotoğraf. Bir deklanşör sesiyle kaydedilecek bir siluet. 
Peki o Müslüman köyünde nasıl bir hayat yaşanır. Biz otobüsümüzle konforlu 
koltuklarda bir turist gibi bakıp yanından geçip giderken ne düşünürler bizler 
için. Bunlar nasıl bir kimlik içerisindedir. Garip, mahzun duruşları hem bir 
başkaldırı hem de derin bir iç çekiş gibi tepelerde gelip geçenlere bakıyor. 
Ülkenin hem yerlisi hem de yabancısı. Buranın beşyüz yıl efendisiyken şimdi 
marabası. Bir selam versem alır mı acaba? Gidip çalsak kapılarını bize ne söy-
lerler ne paylaşırlar. Yol boyu mahzun duruşları içime işliyor. Fotoğraflarını 
çekemiyorum. Onların kalplerine nasıl ulaşırım? Onlara nasıl değerim, acı-
larına nasıl ortak olurum, nasıl dilleri olurum. Nasıl affettirebilirim kendimi. 

08 Mayıs 2018 Salı, Mostar

Trebinje’deki otelimizden ayrıldıktan sonra artık yönümüz Mostar. Öncelikle 
Türk Köyü Poçitel’e uğruyoruz. Daha önce gördüğüm için girişinde bir kafe-
de dinleniyorum. Etrafımızda hep bize benzeyen insanlar. Arkasından Mostar 
Blagay Sarı Saltuk Tekkesi’ni ziyaret ediyoruz. Tekke’ye bir kez daha hayran 
oluyorum. Evet, gürül gürül suyun çıktığı bu yerde insan her şeyden arınabi-
lir, her şeye buradan başlayabilir. 
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Mostar yolunda kimlik savaşlarını net bir şekilde görebiliyoruz. Balkanlarda 
bir kültür, bir kimlik, bir sembol savaşı yaşanıyor. Sıcak savaş şimdilik bitmiş. 
Sözün, dilin gücünün, medeniyetin ve uygarlığın mücadelesi başlamış. Çağın 
diliyle bu topraklardaki insanların acılarını paylaşmak, dili olmak, evrensel 
dünyaya taşımak gerekiyor. Buradaki insanlar komünizm rüyasından sarsı-
larak kendi kimliklerine ulaşmışlar. Mostar’a girdiğimizde hemen karşıdaki 
tepedeki büyük haçı görebiliyoruz.

Yunus Emre Enstitüsü’nde yine bir program var. İki Boşnak yazarı dinliyoruz. 
Boşnak yazarın konuşması bu gerçeği vurguluyor: “Komünizm bizim rüya-
mızdı. Burası küçük Moskova’ydı. Bizi köklerimizden uzak tutuyordu. Ama 
yaşanan savaşla birlikte kimliğimize ulaştık. Savaşın kıyım, ölüm gibi kötü 
tarafları yanında iyi tarafları da var. O dönemde biri, bir evliya, bir derviş 
‘Türkiye’ye gidecek Türkçe öğrenecek, sonra akın akın Türkler buraya gelecek, 
Türk bayrakları dalgalanacak. Türkiye’den bir yazar grubu buraya gelecek, sen 
onlara konuşma yapacaksın’ deselerdi, ‘hadi oradan delisin derdim.’ Çünkü 
komünizm bir rüyaydı. Savaşın acılarıyla birlikte bazı yararları da oldu. Savaş-
la birlikte bu rüyadan uyandık. Kaçtığımız kimliğimizle yüzleştik. Kaçış bitti. 
Kim olduğumuzu öğrendik. Bizim köklerimiz İslâm’dı, Müslümanlıktı. Savaş 
sayesinde bunu öğrendik.” Diğer konuşmacı da kitaplarını tanıttı.

Programdan sonra her zaman olduğu gibi Aykut, Cemal, Abdullah ile birlikte 
Mostar’ı gezmeye başladık. Gezi boyunca neredeyse her akşam yağmur yağdı. 
Bu biraz da bizim işimize geldi. Çünkü çevre sakinleşiyor. Mostar’a da yağ-
mur yağıyor. Tarihi Mostar Köprüsü bomboş. Kafeler boş. Aralıklarla yağan 
yağmurda dolaştık. Neretva Nehri’ni izledik, küçük sokak aralarında dolaştık. 
Bir yere yeniden gelmek ilginç. Görülecek yerler cazibesini yitirdiği için şehri 
duyumsamak, şehri dinlemek istiyor insan. Telaşsız şehri gözleyebiliyor. Mos-
tar zihnimdeki imgesiyle aynen duruyor ve yeniden gelişimde burada yaşanır 
diyorum. Gezdiğimiz yerler genellikle turistlerin yeri olduğu için burada halk 
yok. Daha çok turist var. Bu anlamda şehir artık sadece Mostarlıların değil, 
biraz da turistin.

Mostar bir köprü olmuş, köprüyle simgelenmiş. Sanki Köprü dışında bir ha-
yat yok burada. Şehrin kalbi burası. Yağmur ne güzel yağıyor. Neretva Nehri 
yağmurla birlikte iyice güzelleşmiş. Gerdanı Köprü ile birleşmiş sanki. Nazlı 
nazlı ağlıyor. Yine yemyeşil. Bu ikinci gelişimde de bütün zamanım bu köprü 

Mostar bir köprü olmuş, köprüyle 
simgelenmiş. Sanki Köprü dışında 
bir hayat yok burada. Şehrin kalbi 

burası. Mehmet Sait Uluçay: Köprü 
üzerinde toplu fotoğraf çektirerek bu 

anı ölümsüzleştirmek istedik.              
8 Mayıs 2018 Mostar-Bosna-Hersek
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etrafında geçiyor. Şehrin o uzaklarında kimler yaşar, neler yapar, hayata nasıl 
bakar. Bilmiyorum. Şehrin kalbinde şimdi yağmurun yağışını izliyoruz.

09 Mayıs 2018 Çarşamba, Saraybosna

Saraybosna’ya otobüsle girerken, yol boyunca savaşın acılarını Boşnak 
Ademî’den dinliyoruz. Ademi’yiçok eskiden beri tanırım. Kendisi âdeta 
gönüllü kültür elçisi gibi. Tepelerden açılan keskin nişancı ateşiyle öldürülen 
kadınlardan, çocuklardan bahsediyor, yerlerini gösteriyor. Binalarda hâlâ kur-
şun izleri var. Ademî, “dün akşam Abimler şehri dolaşarak hatim indirmiş” 
diyor. Şehir Kur’an ile hatimlerle korunuyor. Dün Murat Bey anlatmıştı, 
burada düğünlerde kadınlar “Tuna Nehri Akmam Diyor” marşını söyler, 
gözyaşları dökerlermiş:

“Tuna nehri akmam diyor 
 Etrafımı yıkmam diyor  
Şanı büyük Osman Paşa 
Plevne’den çıkmam diyor.

“Yani burası bir parçamız. Nehir boyu giderken Bosna halkına selam verdim: 
‘Bakın yine geldim.’ Meşhurdur: Saraybosna’daki bir çeşmeden su içince 
buraya yeniden gelinirmiş. Gerçekten de o çeşmeden su içmiştim. Böylece 
keramet gerçekleşti. Otobüsten inip tüm yazarlar doğrudan Yunus Emre 
Enstitüsü’ne geçtik. 

Osmanlı bir şehri imaret etrafında oluşturur. Cami, hamam, çeşme, han, 
pazara müsait yer. Saraybosna Osmanlının kurduğu bir şehir. Aynen böyle 
oluşmuş. Saraybosna’yı Gazi Hüsrev Bey imaret/şehir çekirdeği şeklinde vakıf 
olarak kuruyor. Daha sonra bu çekirdek etrafında şehir şekilleniyor. Osmanlı 
bir şehri kendi kurduysa ismi de kendisi veriyor. Eğer o şehrin ismi varsa ve 
fethedilmişse eski ismi koruyor. Saraybosna bir Osmanlı şehri. İlerleyen 
dönemlerde bu şehir bir Osmanlı, İslâm şehri olarak kurulmuş olmasına rağ-
men eşsiz hoşgörü ile hem Hristiyanlar hem de Yahudiler burada yaşam alanı 
bulmuş ve varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Kuşatma sırasında Sırplar bu şehrin hafızasını yok etmek, Müslüman varlığını 
ortadan kaldırmak için öncelikle el yazması kitapların bulunduğu kütüphane-
leri, kundaklama, yakma ve imha etme girişiminde bulunur. Şehrin hafızasını 
silmek isterler. Çünkü o hafızada sadece Müslümanların olduğunu bildikleri 
için buraları yok etmeye çalışırlar.

Bosna Avrupa’da yalnız bir devlet. Hem Ortodoks hem de Katolik devletlerin 
arasına sıkışmış bir ülke. Ama Türkiye’nin bir parçası olduğunu her adımda 
hissediyorsunuz. Sonunda Türklerin kurduğu bir şehirdeyiz. Saraybosna’nın 
yalnızlığı boşuna değil. Saraybosna her şeyden önce Aliya İzzetbegoviç’in 
ülkesi. Aliya 21. yüzyılın en önemli başkanlarından biri. O herhangi bir lider 
değil Doğu ve Batı’yı entelektüel düzeyde kavrayan, yorumlayan biri. 
Böylesine derinlikli bir lider yeryüzünde az görülür bir durumdur. Bosna’da 
yaşanan bir dramı mükemmel bir şekilde yönetti ve ulusunu en az zararla 
barış masasından kalkmasını sağladı. Şimdi onun kurucu başkanı olduğu 
Saraybosna’dayız.

Enstitüde konuşmalar sürerken biz Başçarşı’ya gidip hasret gideriyoruz. 
Çaylar içiliyor, sokak aralarında geziniyor, Gazi Hüsrev Paşa’nın avlusunda 
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huzur buluyoruz. Bir arada mezarlığa çıkıp Aliya İzzetbegoviç’in mezarını 
ziyaret ederek dua ediyoruz. Saraybosna’da acılar unutulmaya başlayınca bura-
da bulunuşunuzun gerekçeleri de değişmeye başlıyor. Şimdi bir turist gibi 
şehre baktığınızda aklınıza üç şey geliyor: Boşnak böreği, cevabi ve kafeler. 
Aykut Ertuğrul bir kafeye konuşlanıp, dinlenme ve şehri dinleme amacında. 
Biz Cemal ve Abdullah ile şehri dolaşıyoruz. Saraybosna demek biraz da 
Başçarşı demek. Sebil ile başlayıp hediyelik eşya satan dükkânlar, aralara açı-
lan kafeler, cıvıl cıvıl sokaklar demek. Sebil Çeşmesi, Morica Han, Saraci, 
Gazi Hüsrev Paşa Cami… Ferhadiye Caddesi’nde Sonsuz Ateş’e kadar yürü-
yoruz.Şehrin kalbi aslında bütün bir şehrin hikâyesini, ortalamasını da sergi-
ler. Başçarşı böyle bir yer. Mostar için Mostar Köprüsü etrafı neyse, Saraybosna 
için Başçarşı odur. 

Saraybosna’nın aynı zamanda iyi bir film festivali olduğunu biliyorum. 
Özellikle Tarafsız Bölge, Grbavica, Kusursuz Çember, Tekrar Yapım, Altın 
Vadi’de Yaz, Günler ve Saatler filmlerini hatırlıyorum. Müzik de oldukça geliş-
miş bu şehirde. Çeşitli grupların çok nitelikli müzikler yaptığı yaygın kanaat. 
Entelektüel hareketlerin de canlanmaya başladığı söyleniyor. Ne var ki üzerin-
den savaş geçmiş bu toplumun kendini toparlaması zaman alacak.

Saat altıda Gazi Hüsrev Paşa Camii’nde buluşma kararı alıyoruz. Ardından 
börekçide dinleniyor, Bosna böreği yiyoruz. Artık yola düşme zamanı. Ademî 
havayoluna varmadan yol boyunca Sarayova’yı anlatmayı sürdürüyor. “Şurası 
benim okuduğum medrese…” Uçakta kontrolden geçerken D. Mehmet 
Doğan, “Necip’in beyan edilmemiş beş yüz hikâyesi bulundu” esprisini yapı-
yor. 

On günlük seyahat sonrası Rumeli ile gözlemlerimi şöyle toparlayabilirim: 
Balkanlarda yara kapanmamış, hâlâ kanıyor. Hesaplar da bitmemiş, hâlâ 
hesap görülüyor. Vücudumuzun yarısı orada, o da çürümemiş hâlâ canlı. Biz 
unutsak da Rumeli hâlâ var ve iç çekiyor. Er ya da geç bu uzuvlar birbiriyle 
iletişime geçecek, yollarımız bir yerde kesişecek. Edebiyat, sanat ve kültür bu 
ruhlar arasında selamlaşmayı sağlayacak, hafızaları canlandıracak. Rumeli 
tarihini aradığında bu topraklara ulaşacak. 

Balkanlar’daki devletler/devletçikler yeniden bir oluşum, bir kimlik, varlık, 
kendi olma peşindeler. Bunun için de sürekli birbirleriyle mücadele etmek 
zorundalar. Böylece ayrı bir devlet olabilmenin mazeretini üretiyorlar âdeta. 
Bu nedenle uzun vadede ne yazık ki yeni çatışmalar beklenebilir. Diğer yan-
dan bu parçalı yapı içerisinde ekonomik refah da çok kolay değil.

Balkan seyahatindeki tespitlerimden biri de özellikle dini reddeden bir rejim-
den sonra insanların bir kimlik arayışı içerisine girmesi ve kendilerini bir dinle 
izah etme ihtiyacında olmaları. Komik heykeller, rahatsız edici haçlar görsek 
de bunların bir din ihtiyacıyla ilgisi var. İnsanlar bir şekilde manevi dünyayla 
ilişkilenmek istiyorlar. Müslümanlar zaten oraya damgalarını vurmuşlar. 
Dolayısıyla kimlik savaşı bunlar üzerinden de yapılıyor. Ne kadar Müslüman 
varlığını, birikimini siler, yok ederlerse kendi kimliklerine ulaşacaklarını 
düşünüyorlar. Yağmalanmış Osmanlı eserlerini gördükçe insanın içi sızlıyor. 
Estetiğe, güzelliğe saldırı, vandallık insanlık suçu.

Diğer bir tespitim de kültür, sanat ve edebiyatın gücü. Burayla bağımızı yeni-
den ancak kültür, sanat ile kurabiliriz. Karşılıklı edebiyatçılar olarak büyük 
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şiirler, büyük öyküler, büyük romanlar yazmalı, büyük filmler çekmeliyiz. 
Edebiyat sınırları aşar, kalpleri fetheder. Şimdi Rumeli hakkında konuşurken, 
birikime ulaşabilmek için ancak camilerden, köprülerden, çarşılardan, şiirler-
den, romanlardan, öykülerden bir yol bulabiliyoruz. Yeni köprümüz bu alan-
lar olmalı. Bu seyahatin bu anlamda önemi büyük. Karşılıklı olarak büyük 
çeviri hareketlerine girmeli, iş birliğini sürdürmeli köprüleri çoğaltmalıyız. Bu 
ziyaretle Rumeli’ye ilişkin tasavvurumuz zenginleşti, derinleşti, güzelleşti.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü’ndeki programdaki ev sahipleri, sağdan; Bosna Yazarlar 
Birliği Başkanı Hacem Hajdareviç, Bosnalı yazar ve savaş gazisi Muhammed Gofiç, Bosna 
Yazarlar Birliği Başkan yardımcısı Mujo Musagiç. 9 Mayıs 2018 Saraybosna/Bosna-Hersek



HÜDÂVENDİGÂR’IN DUASI, İSLÂM DİYARI: RUMELİ

TÜRKİYE Yazarlar Birliği’nin kuruluşunun 40. yılı münasebetiyle, Türkiye 
Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün kat-
kıları ile Türkiye’nin dört bir yanından şair, yazar ve akademisyenlerin iştira-
kiyle düzenlenen “Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı” 30 Nisan-9 Mayıs 
2018 tarihleri arasında gerçekleşti. Bu kutlu kervan, Edirne’den yola çıkarak 
Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Karadağ ve Bosna 
duraklarında kültür şölenlerine imza attı. Türkiye Yazarlar Birliği’nin Şeref 
Başkanı D. Mehmet Doğan ve Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan’ın 
önderliğinde, Cihad Zafer Demirel’in eşsiz sunumuyla ve birbirinden değerli 
şair, yazar ve akademisyenlerin şiir, öykü ve fikir teattileriyle gerçekleşen bu 
kültür kervanı ülkemizin ve Balkanların kültür hayatına renk kattı. Kervanımız, 
Türkiye’nin Edirne; Bulgaristan’ın Kırcaali ve Filibe; Yunanistan’ın Gümülcine 
ve Selanik; Makedonya’nın Manastır, Ohri, Struga, Gostivar, Üsküp; 
Kosova’nın Priştine ve Prizren; Arnavutluk’un İşkodra, Karadağ’ın Bar, Kotor 
ve Budva; Bosna-Hersek’in Poçiteli, Mostar ve Saraybosna şehirlerine uğraya-
rak kültürel gezi ve faaliyetler icra etti. Bu vesileyle, birbirinden değerli şahsi-
yetlerin katılımıyla oluşan bu kültür kervanına beni de dahil etmelerinden 
ötürü Türkiye Yazarlar Birliği yönetimine teşekkürü bir borç bilirim. Bunun 
yanında yolculuk esnasında bana yoldaşlık eden ve türlü kahrıma katlanan 
dostum Dr. Muhammet Enes Kala’ya özel teşekkürlerimi sunarım.

Giriş ve teşekkür faslından sonra, kervanımızın uğradığı şehirlerle alakalı 
söylenecek birçok güzelliği usta kalemlerimizin neşredeceğinden hiç şüphem 
yok. O nedenle bu yazımda beni onca güzellik arasında en çok etkileyen 
menzillerden biri olan Şehid Sultan Murad Hüdavendigâr’ın kabrinin bulun-
duğu Kosova’dan hareketle Balkanlar’ın genelinde hissedilen vakıf etkisinden 
bahsetmek istiyorum. 

Balkanlar’ın birçok bölgesinde bulunan tekkelerden de anlaşılacağı üzere 
Osmanlılar, evvela gönüllerin fethini amaçlamıştır. Bu doğrultuda Balkanlar’ın 
en ücra yerlerine kadar ulaşan Kolonizatör Türk dervişleri yöre halkıyla hem-
hâl olmuş ve onların İslâm’la tanışmalarına vesile olmuşlardır. Yani dervişler 
askerden evvel bölgeye intikal etmiştir. Bu durum Osmanlı fetih stratejisinin 
ortaya konulması açısından çok önemlidir. Fetihten sonra ise şehrin bir İslâm 
şehri hüviyeti kazanması ve içtimai-iktisadi açıdan şenlenmesi adına imar 
faaliyetleri gerçekleştirilirdi. Bu noktada vakıf müessesesinin önemi ortaya 
çıkar. Vakıf, kişinin malını, hayrî bir amaca matuf olarak Allah’ın rızasını 
gözeterek vakfetmesidir. Akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selimi tam mana-
sıyla yansıtan ve “Hüner bir şehir bünyâd itmekdür, reâyâ kalbin âbâd itmek-
dür” anlayışını taşıyan bu müessese, Osmanlı Rumeli’sinin dört bir yanında 
mantar gibi yeşeren eserlerin kaynağını teşkil etmektedir. 

Mehmet Tuğrul
Arş. Gör., Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi
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Şehre hâkim noktada 
kale; merkezde cami, 
tekke, zaviye, mescid; 
insanların sosyal ve eko-
nomik ihtiyaçlarını gör-
düğü yerlerde çarşı, 
hamam, han, kervansaray, 
imaret; eğitim faaliyetleri-
nin yapıldığı yerlerde 
mektep, medrese, darül-
huffaz, darülhadis; sağlık 
ihtiyaçlarının görüldüğü 
yerlerde darüşşifa ihtiva 
eden bir kurumlar ve eserler bütünüdür Osmanlı şehri. Tüm bu imar faaliyet-
leri büyük oranda hayrî gayeler doğrultusunda vakıf müessesesi ile icra edil-
miştir. Bu nedenle, herhangi bir Rumeli şehrine gittiğimde -her ne kadar 
tarumar edilmiş olsa da- Osmanlı döneminden kalma vakıf eserlerinin şehir-
lere güzellik kattığına ve buralarda bizden bir şeyler olduğuna şahit olmuşum-
dur.

Rumeli’nin İslâm beldesi haline gelmesinde Şehid Sultan Murad 
Hüdâvendigâr’ın maddi ve manevi katkısı yadsınamaz. Bölgedeki ilk fetihle-
rin gerçekleşmesinde ve şehadetiyle birlikte bölgenin kazanmış olduğu kutsi-
yetin vermiş olduğu heyecan ile daha sonraki fetihlerin yönünün belirlenme-
sinde Şehid Sultan’ın büyük etkisi olmuştur. Ecdadımızın neden bu toprakla-
ra önem verdiğini ve bizlerin de neden önem vermemiz gerektiğini şehitlik 
ziyaretinde idrak ettim. Bir Osmanlı Sultanı bu uğurda şehid düşmüştü. 
Sultan’ın şehadetinden evvel yapmış olduğu dua, esasında hem gaza şuurunun 
ulaşmış olduğu mertebeyi hem Sultan ile tebaası arasındaki bağı hem de fetih 
gayesini ortaya koyması açısından önemli bir vesikadır. Sizleri Şehid 
Sultanımızın yapmış olduğu duaya âmin demeye davet ediyorum:

“Yâ Rabbî! Bu fırtına, şu âciz Murad kulunun günahları sebebiyle çıktıysa, onun 
yüzünden mâsum askerlerimi cezâlandırma! Allâh’ım! Onlar ki buraya kadar 
sâdece Sen’in adını yüceltmek ve İslâm’ı teblîğ etmek için geldiler!

İlâhî! Bunca kerre beni zaferden mahrûm etmedin. Dâimâduâmı kabul buyur-
dun. Yine Sanailticâ ediyorum, duâmıkabûl eyle! Bir yağmur nasîb eyle! Bu toz 
bulutu kalksın. Kâfirin askerini âşikâr görüp, yüz yüze cenk edelim!

Yâ İlâhî! Mülk de bu kul da Sen’indir. Ben âciz bir kulum. Benim niyetimi ve 
esrârımı en iyi Sen bilirsin. Mal ve mülk maksadım değildir. Yalnız Sen’in rızânı 
isterim.

Yâ İlâhî! Bu mü’min askerleri küffâr elinde mağlûb edip helâk eyleme! Onlara öyle 
bir zafer lutfet ki, bütün Müslümanlar bayram eylesin! Dilersen o bayram günü-
nün kurbânı da şu Murad kulun olsun!

Yâ İlâhî! Bunca Müslüman askerin helâkine beni sebep kılma! Bunlara yardım 
eyle ve zafer bahşeyle! Bunlar için ben cânımıkurbân ederim; yeter ki Sen beni 
şehîdler zümresinekabûl eyle! İslâm askerleri için rûhumuteslîmerâzıyım. Beni 
gâzî kıldın. Sonunda lutfen ve keremenşehîdlik de nasîb eyle! Âmîn!”

Prizren Yunus Emre Enstitüsü Suzi 
Çelebi Edebiyat Faslı. 
5 Mayıs 2018 Prizren-Kosova



ON GÜNDE YİRMİ BEŞ GÜZEL ADAM

YENİ bir sefere daha çıkıyorduk. Urum eline…Diğer yarımıza1 gidiyorduk 
yine. Daha önce 58 (yazıyla elli sekiz) kez gitmiştim Balkanlar’a, ama yine 
heyecanlıydım. Balkanlar fetih demek, Balkanlar mutluluk demek, Balkanlar 
huzur demekti benim için. Balkanlar arınma, öze dönüş, aslına rücu demekti. 
Hüzün olduğu kadar da umut, hicran olduğu kadar de onur, mağlubiyet oldu-
ğu kadar da vuslattı, evet. İçim kıpır-kıpırdı yine.

Pîrimiz, başımız, büyüğümüz D. Mehmet Doğan, daha iki bin on yedi son-
baharında ‘40. Yılda 40 yazar Balkanlar’a gidiyoruz. Adı Edirne’den Mostar’a 
Kültür Kervanı. Organizasyon görevi senin…Hazırlıklara başlayabilirsin kar-
deşim” dediğinde başlamıştı gönlümdeki sevinç sürur ve kıpırdanma.

Edirne’den Sarajevo’ya; on günde, Balkanlardaki yirmi beş şehrimizden geç-
tik. On günde Urum elini yaşadık. 

Edirne güldü, güllerşehriydi bizim için, Kırcaali çisil-çisil Türkçe. Filibe hâlâ 
Osmanlı… Gümülcine biz, bizden, bizimle. İskeçe hicran ve hüzün yumağıy-
dı. Kavala koylar prensesi. Selanik yabanıldı bize artık. Manastır sırtımızın 
yere yapıştığı şehir. Resne misafirperverlikti, Ohri tarihle güzelliğin valsi. 
Struga şiir ve doğanın evliliği, Gostivar Türkçenin son kalesi. Kalkandelen 
rengârenk dündü bizim için,Üsküp iki dünyaya kurulan köprü. Priştina zafer 
ve Murad Hüdavendigârdı da Prizren sokakları sofraları gönülleri gül kokulu 
şehir demekti. İşkodra yeşille tarih evliliği, Bar, kalede cami ve tekke. Budva 
tarih kokan sokaklardı, Kotor şatoda kayboluş demekti. Trebinya hüzün. 
Poçitelli buram-buram Türk köyüydü. Blagay Tekkesi, yaşayan Sarı Saltuk. 
Mostar trajedidemekti. Sarajevo Alia kent yahut Alia yüzlü şehir; evet yirmi 
beş şehir buydu bizler için. 

Ayniyle vakiydi; görülmüştü, yaşanmıştı, hissedilmişti.

Her şehir ayrı bir rüya, her şehir ayrı bir masal, her şehir ayrı bir şiirdi… 

Çok güzel bir coğrafyadır Balkanlar. Yeryüzü cennetidir adeta. Amenna. Hiç 
kuşku yok. Buna katılan kırk şair yazar da bihakkın şahitlik eder zannındayız. 
Ama zor coğrafyadır da Balkanlar. Bin bir güzelliği kadar bin bir zorlukları da 
yaşamadık değil; arazileri engebeli, yolları dar, mesafeleri çoktur. Olsun; 
gönül coğrafyamızın genişliği ve derinliği, sabırla bezenmiş meraklarımız, 
yeni keşif ve fetihlere ayarlı bakışlarımız, o zorlukları bir-bir aşmamızı sağladı.

Hiçbir ciddi problem yaşamadan tamamladık seferimizi, şükür.

Bunda sefere çıkanların sabır sebat metanetleri kadar, D. Mehmet Doğan’ın 
mevcudiyetinin büyük payı da var elbette ki.

1 Öykücü Sedat Sayın’ın Rumeli için söylediği söz.

Fahri Tuna
Portre Yazarı
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Benim için en anlamlısı, 
en güzeli, en mutlu 
edeni bu son seferimdi, 
yani elli dokuzuncu sefe-
rimdi. 

Balkanlar hep anlamlıy-
dı, hep güzeldi, hep 
mutlu ediciydi zaten, 
amenna ona ne şüphe. 
Her gidişimizde tatmış-
tık bunu zaten. Ama 
kırk yazarla birlikte seya-
hat, öncekileri adeta taç-
landırdı.

Sözün özü Birlikte daha bir güzel olmuştuk.

On günlük seferde - hemen her birini eskiden beri tanıdığım- dostlarımı daha 
bir daha yeniden ve daha yakından tanıma imkânına kavuştum. 

İzniniz olursa onların kısa kısa portrelerini paylaşmak isterim.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. Yılında

Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanından Kısa Portreler:

Abdullah Harmancı: Mahalle Mektebi’mizde öyküsünün profesörüydü, bili-
yorduk. Biliyor okuyor beğeniyorduk. Şimdi bir yüklem daha eklendi bunla-
ra: Tanıyoruz. Ve bir tane daha: Seviyoruz da. Gonya’nın yanık yüzlü genci, 
içinin aydınlığıyla gonuşuyor aslında. Başarıları (kitapları) oranında mütevazı 
da... Hatta hayalleri bile-; bunlara duaları mı desek- mütevazı. Öykücüler 
Masası’nın sağ arka bacağıydı daima. Akyavaşlığı, Gonya durağanlığından, 
sağlamcılığından. Kırk düşünüp bir adım atıyor Abdullah. Sevdik onu.

Aykut Ertuğrul: Upuzun sarışın sakalları bilgiç bakışlarıyla kâh Sefillerini 
yazan Hugo, kâh Beyaz Gecelerini yazan Dostoyevski görünümüyle dolaştı, on 
gün boyuncu aramızda. İyi öykücüdür, biliyorduk zaten. Candır, sempatiktir, 
güleç yüzlüdür, onu da biliyorduk. Ama bu seyahatte daha bir tanıdık ve daha 
bir sevdik onu. Kompleksiz kaprissiz tekellüfsüz hâli bir başka güzeldi; 
Sarajevo’da bir kahve içmek için yağmurlu bir gece yarısı on kilometrelik 
maceraya - bizimle birlikte- koyulması hayat doluluğunun delili sayılmalıdır. 
Öykücüler Masası’nın sol arka bacağıydı, Abdullah Harmancı’nın simetriği. 
İyimserliği ve Hugovariliğiyle iz bıraktı en çok zihinlerde. 

Bedir Acar: Telefonlaşırdık zaman zaman. Ama rûberu ilk kez karşılaştık 
Bedir ile. Ve kısa zamanda kafilenin - ve tabii ki de benim - kırk yıllık dostum 
oluverdi çıktı. Temiz güler yüzlü bir simaya sahip, sempatik yumuşak kadife 
gibi bir kalbi var. Sesi de öyle. Gözleri gülüyor. Bir şeyleri eleştirirken bile 
güler yüzlü. Gözlerinin içi gülen adam... Varlığıyla edebiyle kibirsiz tafrasız 
tavırlarıyla sevdik onu. Ki sonrasında sayfasında seferimizle ve kervanımızdaki 
bazı şair yazar ve akademisyenlerin çalışmalarıyla ilgili yayınlarıyla da vefa 
adamı olduğunu gösterdi acar kardeşimiz. Bedir gibi, sağlam güvenilir samimi 
bir dost o. 

Fahri Tuna, Cihat Zafer’e ithaf ettiği 
Bayraklı Dede hakkındaki şiirini 
okurken.Yunus Emre Enstitüsü.       
9 Mayıs 2018 Saraybosna-Bosna-
Hersek

Aykut Ertuğrul: Upuzun sarışın 
sakalları bilgiç bakışlarıyla kâh 
Sefilleri’ni yazan Hugo, kâh Beyaz 
Geceleri’ni yazan Dostoyevski 
görünümüyle dolaştı, on gün 
boyuncu aramızda. Kırcaali Ömer 
Lütfi Kültür Derneği Salonu.
1 Mayıs 2018 Kırcaali-Bulgaristan
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Bekir Sıddık Soysal: Bekir 
Baba. Haza baba. Sanatçı 
baba. Baba sanatçı. Müşfik, 
mükrim, mükemmeliyetçi... 
Konuşurken de yazarken de 
yaparken de hakiki bir 
Türkçe öğretmeniydi hepi-
mize. Kafilenin en şanslısı da 
bu satırların sahibiydi, 
Neden mi? Yan yana otur-
duk onunla on gün boyunca. 

Az devlet mi az saadet mi bu. Zarafet estetik ve hassasiyet abidesi ağabey… 
Sefer boyunca gittiğimiz kurum yetkilisi ve şairlere/yazarlara hediye edilen 
tablolar birer anlam şaheseri. Anlam ve estetik… Onun eserleri hepsi. 
İkramlarıyla da meşhurdur Bekir Baba. İkramları kadar gurmeliğiyle de… 
Lezzetleri onun için - neredeyse- şehirler kadar önemli. Gezi boyunca bir kez 
daha nüfuz ettik bunlara. Teneffüs, telezzüz, tevarüs... Dostluğu bahtiyarlık-
tır, yol arkadaşlığı da. ‘Bir süredir isim hafızamda rekâket var. Karine ile ula-
şabiliyorum ancak’ sözü de hatıra kaldı bu seyahatte ondan bizlere. Türkçe 
şaheseri bir cümle olarak... Bekir Baba, D. Mehmet Doğan için de bizler için 
de seyahatlerimizin olmazsa olmazlarındandır. Böyle biline. 

Bünyamin Yılmaz: Seyahatin en çekeni ve en çekilmeyeni. Seyahatin olmaz-
sa olmazlarından… O bir portre ustası. Eğer o olmasaydı kültür kervanımıza 
katılan şair ve yazarların portre fotoğrafları eksik olacaktı. Bu arada ben port-
re fotoğrafımda çok suratsız çıkmışım. Bünyamin’e küskünüm. (Ben suratsız-
sam Bünyamin ne yapsın, değil mi ama) Şaka bir yana bu tonton delikanlı 
kafilemizin en şeker en tatlı en sevimli adamıydı. Onu hep sadece yalnızca 
çekerken gördük. Hem de en iyileri çekerken. Problemsiz adam… Her seya-
hate lazım adam… Mahmut Bıyıklı’nın daim yar-ı vefakârı. Mahmut siyasete 
kaçınca (yarıda İstanbul’a dönünce) Cihat’ın ekürisi. Gezinin rengi. 
Renklendireni. Güzelleştireni. Tartışmasız kanaat şu: Bu Balkan seferinden 
geriye en çok Bünyamin’in fotoğrafları kalacak. Caner Arabacı’nın fotoğraflarını 
henüz görmedik. Küçük bir ihtiyatla söylemiş olalım bunu.

Caner Arabacı: Profesörmüş dediler, inanmadım tabii. Profesöre benzer hiç-
bir tarafı yoktu. Tamam, ağırbaşlıydı, tamam oturaklıydı, tamam sözü dinle-
niyordu. Ama elindeki fotoğraf makinasıyla düzeyli ilişkisine bakılırsa fotoğ-
rafla nikâhlıydı. İç Anadolu yanıklığındaki yüzünü çerçeveleyen beyaz saç ve 
sakalları da Anadolulu bir sanatçıyı işaret ediyor gibiydi. Ve on gün boyunca- 
neredeyse- hiçbir fotoğraf karesine girmedi. Zira o çekilen değil çeken olmak-
tan haz alıyordu, belli ki. Tevazuu, içtenliği, yardım severliği ve digergamlığıy-
la her geçen gün kendisine olan sevgimizi kat be kat arttırdı. Sonunda deme-
den edemedim: ‘Sahiden dedikleri gibi profesör müsün? ’‘Evet, tarih profesö-
rüyüm”, “- Olamaz’‘ Neden ki? ’‘Ama sen iyisin. Korkarım bu gidişle bize 
profesörleri sevdireceksin.’ Beyaz saç ve sakalına, tebessümüne mütemmim 
beyaz dişleri de eklendi mi bu beyazların ihtişamında tecessüm eden bir güzel 
çehre. Beyaz kalpli adam o. Hatta beyaz profesör.

Cemal Şakar: Yüzüne baksan bedbin mutsuz keyifsiz adam sanırsın; üç beş 
günlük sakalı da bunu katmerleştiriyor doğrusu. Bu görüntü aldatmasın sizi; 

Bekir Sıddık Soysal: Bekir Baba. 
Haza baba. Sanatçı baba. Baba 

sanatçı. Müşfik, mükrim, 
mükemmeliyetçi... Saraybosna 

Yunus Emre Enstitüsü.
 9 Mayıs 2018 Saraybosna-Bosna-

Hersek

Bünyamin Yılmaz: Seyahatin en 
(kendini de) çekeni ve en 

çekilmeyeni. Seyahatin olmazsa 
olmazlarından… O bir portre ustası. 
Eğer o olmasaydı kültür kervanımıza 

katılan şair ve yazarların portre 
fotoğrafları eksik olacaktı.                  

7 Mayıs 2018 Kotor-Karadağ  
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- Necip Tosun’un anılarından da biliriz ki – iyi öykücü olduğu kadar iyi 
adamdır da. Öykücüler Masası’nın sağ ön bacağıydı on gün boyunca; filmin 
senaristiydi adeta. Necip’in (Tosun) ekürisi elbette. Sarajevo’da Başçarşı’da 
ahşap tabureler üzerinde Türk çayı eşliğindeki - en doğal-Öykücüler 
Medeniyet Söyleşmesinin yıldızıydı, - çaktırmadan - şahidim. Filmini bile 
çektim, inkâr edene gösterebilirim. Ha unutmadan; Pomak’mış bizim Cemal. 
Rodop Dağları eteklerinden, atalarının topraklarından geçerken pek heyecan-
landığını da göremedik. Zaten heyecan pek tanıdığı bir duygu değilmiş gibi 
duruyor Cemal Şakar’da. İyi adam. İyi öykücü. İyi dost.

Cihat Zafer: Kardeşim o benim. 
Hakkı çok üzerimde... Yıllar önce 
yazdığım portresinin başlığı şuydu: 
‘Güzel konuşan güzel yazan güzel 
adam.’ Asmaaltı Selahaddin Şimşek 
Akademisinin yıldızı o. Kültür sefe-
rimizin de. (İzin verin azıcık da 
öğüneyim: Geziye - D. Mehmet 
Doğan’a - ben kabul ettirdim onu.)
Sekiz ayrı şehirdeki; edebiyat fasılla-
rını, panelleri, konferansları sunu-
şuyla hem bütün bu programları 
yıldızlaştırdı hem kendi yıldızlaştı. 
Derin bir müktesebat ve entelektüel 
birikim, fasih bir Türkçe ve belagat, alanının ustalarını imrendirecek bir dik-
siyon, değme tiyatro adamını kıskandıracak artistik eda ve nefis bir vücut dili. 
Bunlara iş disiplini, edep, tevazu ve samimiyet ekleyin lütfen: İşte size Cihat 
Zafer. Sekiz ülke sekiz şehirde yarısı yerelden 100’ün üzerinde şiir/öykü/dene-
me/portre sunumuna, ihatalı değerlendirmeler ve kadife bir sesle kattıklarıyla, 
bir tekemmül ustası o. Cihat Zafer bir şeyi daha ortaya koydu aslında: İyi bir 
sunucu programın yarısıdır. Etkiyi bir kat artırır. Sunucunuz iyi değilse yarı 
yarıya azalır etki. (Her şehirde bu fakirin şehir portrelerinin üç beş cümlesini 
kullanarak beni tebcil ettiğin için, şahsi teşekkürleri sunuyorum aziz kardeşim 
sana.) Onu yetiştiren ilk hocası Selim Gündüzalp ve son hocası Selahaddin 
Şimşek’inruhları şâd olsun. İyi varsın ve iyi ki geldin Cihat. Sekiz ülkede 
Türkçe resitali sundun. Eyvallah kardeşim benim. Mezkûr vasıf ve gayretlerin-
le, eminim ki Türkiye Yazarlar Birliği’nin müesses hafızasına derin izlerle 
nakşolundun.

D. Mehmet Doğan: Pîr. Pîr-i Ankara. Pîr-i TYB. Pîr-i Türkçe. Pîr-i kervan. 
Pîr-i kervanımız. Varlığı yetti. 12 Eylül’ün lekelediği huzur ve güven ortamı 
kavramını, gerçek, olumlu anlamda gezi boyunca tesis edeni. Banisi. Doğal 
lider. Az karışıyor. Çoğu kez renk vermediği mimikleriyle yönetti geziyi. 
Geziyi 7 yıldızlı Ulvi Palasta geçirdi aslında. Yani Ulvi Yavuz’un komşuluğun-
da… Kâh uyudu, kâh onu uyuttu. Uyumluydu. Uyumsuzlar ona bakarak 
törpülediler uyumsuzluklarını. Her güne - yola mı desek- onun (kendi tabi-
riyle) Sabah Vaazlarıyla uyandık, aydınlandık. Derin müktesebatına bir kez 
daha şahitlik etmenin saadetini yaşadık, on gün boyunca. Her şehir ve her 
şehrin uluları hakkında - neredeyse birer konferanslık- bilgiler aktarması, 
gezinin belli başlı zenginlik ve güzelliklerindendi. 40 şair-yazarın on gün 
boyunca bir otobüste yolculuğu 40 bin probleme mütemayil olsa da tek prob-

Cihat Zafer: Kardeşim o benim. 
Hakkı çok üzerimde... Yıllar önce 
yazdığım portresinin başlığı 
şuydu: ‘Güzel konuşan güzel 
yazan güzel adam. 

D. Mehmet Doğan: Pîr. Pîr-i Ankara. 
Pîr-i TYB. Pîr-i Türkçe. Pîr-i kervan. 
Pîr-i kervanımız. Varlığı yetti. 
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lem yaşanmamasının yegâne sebebi, onun mevcudiyetiydi. İyi ki bizim D. 
Mehmet Doğan’ımız var. İyi ki bu ülkenin D. Mehmet Doğan’ı var. Ve o 
bizim, camiamızın Ağabeyi. Zaman zaman serdettiği ince esprileriyle kahkaha 
tufanına de neden olduğunu söylemeliyim.

Fahri Tuna: Yazmaya değmez. İnsanın en yazmaması gereken kişi, kendisi. 
Aynaya bakmaya tahammülümüz yok zira. Hakkında kayda değer ilk cümle 
D. Mehmet Doğan’ın her şehirde birkaç Fahriyan-ı Rumeli’yle, Fahri’nin genç-
leriyle karşılaşmak mutluluk vericiydi cümlesi olabilir. İkincisi de kendisinin 
Edirne Edebiyat Faslı’nda söylediği: Adım Anadolu, soyadım Rumeli; kaderim 
ismimden belli: Fahri Tuna, iki coğrafya için yaratılmışım zaten. Şaşılacak ne var 
ki yaptıklarımda cümlesi. Her bir şehre girişte, geçmişte orada yaşadıklarıyla 
ilgili anlattığı ilginç anekdotları da kayda değer sayılabilir. Azıcık da Cihat 
Zafer’in her şehirde ondan okuduğu üç beş cümlelik şehir portreleri ile his-
settirdi varlığını. Yeter de artar bile bu kadar not ona.

Faruk Uysal: Angaralı şair. Yok Antalyalı şair. Bu kez unutmadık onu. (Dört 
ay önce Kazakistan’a giderken Yeşilköy Havaalanı’nda, uçak sekiz saat rötar 
yapınca, o kargaşada uyuyakalmış, sabaha doğru hareket ederken kafile 
sorumlusu olarak ben de fark etmemiştim.) Kara yoluyla unutulmuyor demek 
ki şairler. Demek ki şairler hava değil kara adamları. Temiz duru sakin edepli 
ve elbette uysal adamdır bizim Faruk. Uysal adamdır gerçekten. Problemsizdir. 
Biraz içine kapanık… Şair ya. Olsun o kadar. İkram etmeyi sever. Özellikle 
de kitaplarını. İyi de okurdur. On gün boyunca düzen intizam ve uyumlulu-
ğuyla dikkati çekti. Ve de sürekli not tutmalarıyla. Bir de güzel giyimiyle. El 
hak, yakışıklı adamdır. Güzel de yürür. Yörük ya. 

İbrahim Ulvi Yavuz: D. Mehmet Doğan 
ne zaman konuşmaya başlasa Ulvi 
Ağbimiz oluşan huzur ve güven ortamın-
dan olmalı, uyuklamaya başlayınca 
Mehmet Ağabey Ulvi Palas maşallah 7 
yıldızlı, dedi sık sık. Bir de ona nazire 
olsun diye söylenen esas başkent 
Bolvadin’dir esprisi geziye damgasını 
vurdu. O her zamanki sabır güven tebes-
süm yansıtan yüzü ve sesiyle kafilenin 
emniyet sübapıydı adeta. İntizamı, 
dakikliği, düzeni ile emsal teşkil etti. 
Kaderdaşı ve koltukdaşı D. Mehmet 

Doğan’ın espri salvolarına sabırla mukabelesi takdir gördü. Kafilenin ağır 
topuydu, gerçek - yaşı ve duruşu itibarıyla elbette- en ağabey olanıydı. 
Hürmette kendisine kusur edilmedi zaten.

M. Enes Kala: Kal’a gibi adam. Yok, kal’a adam. Güç cesamet dik duruş. Bir 
kal’ada olması gereken üç unsur, ayniyle vaki, bizim Enes’te de var, şahidiz. 
Daha otuzunu yeni geçmesine rağmen altmış yaş ağırbaşlılığı birikimi hitabe-
ti var onda. Halen TYB’mizin Genel Sekreteri. Gezinin üçüncü gününde 
Mehmet Doğan’a yaklaşıp Enes’i işaret ederek Ooo Mehmet Ağbi, geleceğin 
genel başkanını bulmuşsun, hayırlı olsun demekten kendimi alamadım. O da 
tebessümle mukabele etti sözlerime. Ayrıca benim hem organizasyon arkada-
şım hem de âlem. Filibe’de ve Sarajevo’da geceleri birlikte âlemlere kaçtığımı-

İbrahim Ulvi Yavuz: O her zamanki 
sabır güven tebessüm yansıtan 

yüzü ve sesiyle kafilenin emniyet 
sübapıydı adeta. İntizamı, dakikliği, 

düzeni ile emsal teşkil etti. 
Kaderdaşı ve koltukdaşı D. Mehmet 

Doğan’ın espri salvolarına sabırla 
mukabelesi takdir gördü. 

4 Mayıs 2018 Üsküp-Makedonya
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zı da itiraf etmeliyim. Ne âlemlerdi ama… (Yağmurlu bir Sarajevo gecesinde 
meşhur Ferhatoviç Caddesinde yürüyüş, gece yarısı Başçarşı’da tarihi Sebil’e 
karşı Türk çayı yudumlamak, Alia’nın mezarı başında ona ve Bosna Savaşı 
şehitlerine Fatiha okumak âlemimizden bazıları.) Sonsöz: Enes Kala demek, 
edep, bilim, istikbal demektir. Umudumuz o bizim.

M. Hanefi İspirli: Yüzü, rengi, bakışı, şapkası, saçı-sakalı… Bu kadar mı 
Erzurumlu olur bir insan; evet olur, bizim Hanefi’de olmuş. Ayniyle vaki. 
Gördük tanıdık bildik. Kalender meşrep şair o. Bakışlarından sevecenlik akı-
yor şırıl şırıl. Pırıl -pırıl. Seyahatin rengiydi. Haza rengi. Bir gün bayrak kır-
mızısı montla gördük onu, bir başka gün ceviz yeşili canlı bir gömlekle. 
İlkbahar kreasyonları onunla sergilendi. Kafilenin canlılığıydı. D. Mehmet 
Doğan’a babaca bağlılığı ve teslimiyeti de gözlerden kaçmadı. Prizren’den, 
Arnavutluk’a geçişte açtığı şiir poetikası tartışması ve okuduğu şiirlerle de tam 
puan aldı Hanefi’miz. Bir de Karadağ, Budva’da tarihi taşın üzerinde tam 
şiirini okuyacakken… Edebinden geçildi, göz açıklığı yapan M. Sait Uluçay’a 
kaptırdı sırasını. Canın sağ olsun Hanefi. Sen gönlümüzün birincisisin 
koçum. Ha unutmadan; Erzurum şivesi de ona bir başka yakışıyor. Şivesi 
yüzü ve gözüyle öyle kafiye yapıyor ki, adeta mefailün mefailün failün veznin-
de konuşuyor Hanefi. Hüküm şu: Hanefi’siz seyahat düşünülemez…

Mahmut Bıyıklı: İstanbul’daki Gayserili kültürcü. Kitapsız başkan dedikodu-
larına inat üç kitap birden yayımlayarak başladı seyahate. İstanbul’daki 
Gayserili kültürcü yazar adam o. Edep, saygı, üretkenlik. İşte Mahmut 
Bıyıklı… Bir şeyi merak ediyorduk: Haftada sekiz, ayda altmış yedi, yılda 
dört yüz doksan iki kültür sanat etkinliğinin ya düzenleyicisi ya konuşmacısı 
ya sunucusu olan Bizim Mahmut Balkanlar’da on gün boyunca nasıl dolaşa-
bilir? İlk üç gün, aaa yanılıyorsun Fahri, Mahmut’un hakkını yiyorsun diye tam 
da kendimi suçlamaya başlamıştım ki… dördüncü sabah Selanik’te imdadıma 
yine Mahmut Bıyıklı’nın kendisi yetişti: ‘Ağabey bana müsaade, acil bir tele-
fon geldi, Ankara’da vekil adaylığı görüşmem var’; gene sürpriz yoktu. Yolun 
açık olsun kardeşim 
dedik uğurladık. Ertesi 
gün katıldığı Afyon 
Film Festivali’nden 
fotoğraf paylaşımlarını 
atlamadık Gayserili, o 
kadar da saf değilük.
Enerji küpü. Program 
küpü. Tebessüm küpü. 
TYB İstanbul olarak 
neredeyse tüm diğer 
TYB camiası kadar 
etkinlikler yapıyor. Takdir etmemiz gerek. Etkinliklerin bol olsun kardeşim. 

Mehmet Kurdoğlu: Angara’daki Urfalı. İyi kalpli adam... Çalışkan, iyi niyet-
li, gayretli… Genetik dört yüz sene sürermiş derler. El hak doğrudur. Sık sık 
Ankara’da yaşadığının altını çizen bizim Mehmet, sesinden diksiyonuna, 
saçından yüzünün rengine kadar Ben ezelden Urfalıyam arqadaş diye çığlık 
atıyor. Hem ne mahsuru var; hepimiz sevmiyor muyuz Urfa’yı da Urfalıyı da. 
Mehmet Sarmış’ın asimetriği. Bir de fotoğraf düşkünlüğü var Mehmet karde-

M. Hanefi İspirli: Yüzü, rengi, bakışı, 
şapkası, saçı-sakalı…Bu kadar mı 
Erzurumlu olur bir insan; evet olur, 
bizim Hanefi’de olmuş. Ayniyle vaki. 
Gördük tanıdık bildik. Kalender 
meşrep şair o. Bakışlarından 
sevecenlik akıyor şırıl şırıl. Pırıl -pırıl. 
Seyahatin rengiydi. Haza rengi.          
4 Mayıs 2018 Alaca Camii 
Kalkandelen-Makedonya

Musa Kâzım Arıcan: Felsefe 
profesörü. Genel başkan profesör. 
Baston yakışıyor ona. Daha doğrusu 
kılık kıyafetinin mütemmimi 
(tamamlayıcısı) adeta... İlk altı gün 
bütün açılışlarda doğal olarak o 
konuştu. Zaman zaman genel 
başkandan çok - uzmanlık alanı olan 
- felsefeci olarak kelâm etti. İyi de etti.  
Mahmut Bıyıklı: İstanbul’daki Gayserili 
kültürcü. Kitapsız başkan 
dedikodularına inat üç kitap birden 
yayımlayarak başladı seyahate. 
İstanbul’daki Gayserili kültürcü yazar 
adam o. Edep, saygı, üretkenlik. İşte 
Mahmut Bıyıklı… Birlikte TYB 40 Yıl 
Vefa Gecesinde D.Mehmet Doğan’a 
Vefa Ödülünü takdim ederken.        
29 Nisan Pazar 2018 Fatih Ali Emiri 
Kültür Merkezi
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şimin. Yakışıyor da bu ona. Grubumuzun 
rengiydi gerçekten. Olmasa eksikliği 
hissedilirdi zahir. Seni seviyoruz 
Mehmet. 

Mehmet Sarmış: Urfa kadar dik, Urfa 
kadar uzun, Urfa kadar onurlu, Urfa 
kadar saygılı, Urfa kadar dindar, Urfa 
kadar sabırlı, Urfa kadar mütevazı, Urfa 

kadar edepli, Urfa kadar muteber, Urfa kadar izzetli, Urfa kadar mütevekkil, 
Urfa kadar bereketli adamdır Mehmet Sarmış. Şivesinde - adaşı ve hemşerisi 
Mehmet Kurdoğlu’nun aksine- Urfa yoktur, nasıl oluyorsa. Yüzünde teninde 
tavrında çoktur amma. Şiiri de Urfa kadar güzel bereketli düzeylidir, diyeyim 
size. Şiir okuyuşu da… Ağır adam. Ağır abi. Yola çıkılacak, arka verilecek, yol 
yürünecek adam. Yürünecek güvenilecek yola gidilecek adam. Urfa kadar 
sevdik onu. Urfa gibi sevdik onu. Urfaca sevdik onu.

Mehmet Tuğrul: Ekürisi Enes Kala gibi, Enes Kala kadar, Enes Kala benzeri 
güzel bir adam. Uzun, güzel, sempatik adam... Sözlükteki ‘bana arkadaşını 
söyle senin kim olduğunu söyleyeyim’ atasözü Mehmet Tuğrul ile Enes Kala 
için yazılmış sanki. Müeddep, mütevekkil, müzekki… Sevdik biz seni be 
Mehmet. Yolun açık olsun uzun oğlan. Uzun, ahlâklı, saygılı adam.

Memiş Okuyucu: Yozgatlandlı adam. Yozgat’ı ülkemizin başkenti sanıyor. 
Hatta Ankara’yı Yozgat’a bağlı zannediyor. İnanıyor da buna. Fahri Tuna’dan 
sonra kafilenin ikinci Balkan sevdalısı... Tuna’nın elli dokuz seferine karşılık 
o Gümülcine’de üç yıl, öğretmen olarak görev yapmış. Öğrencileri kocaman 
evli barklı kızlar olmuşlar. Buluşmalarındaki coşku heyecan ve mutluluk 
görülmeye değerdi. İsmail Bozkurt, Mehmet Kurtoğlu, Memiş Okuyucu; 
seyahatin fotoğraf çektirmede- kafilenin oy birliğiyle -ilk üçe gireni. Ancak 
sıralama herkese göre değişiyor. Memiş adı gibi güçlü kuvvetli heyecanlı. Bir 
o kadar da saf, temiz ve mert. Anadolu mahcubiyeti ve izzeti okunuyor 
yüzünden, apaçık. Yozgatlı zira. Suyu sert, insanı mert yerden. Yol beyimizdi on 
gün boyunca bizim. Ama - fotoğrafa daldığından olmalı - çoğu kez kalkışlar-
da en son o geldi otobüse. Pîrimiz D. Mehmet Doğan da kalkışlarda sık sık 
Memiş geldiyse hareket edebiliriz iğnelemesini yapmak zorunda hissetti. Son 
söz: Memişsiz olmaz olmaz.

Musa Kâzım Arıcan: Felsefeci profesör. Genel başkan profesör. Baston yakı-
şıyor ona. Daha doğrusu kılık kıyafetinin mütemmimi (tamamlayıcısı) 
adeta... İlk altı gün bütün açılışlarda doğal olarak o konuştu. Zaman zaman 
genel başkandan çok - uzmanlık alanı olan - felsefeci olarak kelâm etti. İyi de 
etti. Ama ses tonu diksiyonu Hatay Müftüsü gibiydi daha çok. Temiz güveni-
lir musalli bir yüzü var; eyvallah başkan. Son dört gün Musa’sız bıraktı bizi. 
Prizren’den - zoraki- uğurladık onu. Kalsa renk ve zenginlik olacaktı. Edirne 
Muradiye Camii haziresinde adaşı İttihatçıların şeyhülislâmı Musa Kâzım 
Efendi’nin (mason şeyhülislâm) mezarı başında ürpertici bakışları hafızamıza 
kazındı. Bir de D. Mehmet Doğan’ın ona takılması: ‘Musa Hoca, Üsküp’te 
yöneteceğin Yahya Kemal Paneli’ni en fazla yirmi beş dakikada bitiriver, 
zaman kıt. Dört konuşmacı beşer dakika, seninle yirmi beş…’ Üç dört kez 
tekrarlandı bu sözler. Musa Bey her seferinde ‘yirmi beş dakikada bitmez ağbi’ 
diye itiraz edince de D. Mehmet Doğan taşı gediğine koyuverdi: ‘Yirmi beş 

Mehmet Kurdoğlu: Angara’daki 
Urfalı. İyi kalpli adam... Çalışkan, iyi 

niyetli, gayretli… Genetik dört yüz 
sene sürermiş derler. El hak 

doğrudur. Mehmet Sarmış: Urfa 
kadar dik, Urfa kadar uzun, Urfa 

kadar onurlu, Urfa kadar saygılı, Urfa 
kadar dindar, Urfa kadar sabırlı, Urfa 

kadar mütevazı… Ve Maksut 
Yiğitbaş’la üç Urfalı bir arada.
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dakika sadece bana yetmez mi diyorsun…’ Musa Kâzım Arıcan, sevimli 
adamdır. Sabırlı adamdır, akademisyen adamdır. Hatay’ın da yüz akıdır. 
Hatay’a selâm olsun. 

Mustafa Özçelik: Âkif ’i tanımış Yunus diyor ya D. Mehmet Doğan onun 
için, el hak doğrudur. Katılmamak mümkün mü? Disiplin, edep, şiir; gönül, 
tevazu, kalite; tebessüm, tecessüs, terakki; ilim, irfan, izzet; bu on iki sıfatın 
buluştuğu birleştiği kaynaştığı adamın adıdır Mustafa Özçelik. Balkan seya-
hatini çok istediğini biliyordum; zira babası Eskişehirli bir Türkmen/Manav, 
anneciği Bosnalı bir Boşnak’tı. Ana diyarına gidecekti ilk kez. Çok ama çok 
heyecanlıydı. Dönerken de çok ama çok mutlu ve D. Mehmet Doğan’a çok 
ama çok duacıydı. Sürprizlerin adamıydı da. Ana yurdu Sarajevo’da bu satırla-
rın yazarına yaptığı cemile bir ömür unutulmayacak cinstendi: Türbesi 
Adapazarı Geyve arasında bulunan Karıncalı Baba/Karıncalı Dede’ye ithafen 
yazdığı enfes şiirle hem gönüllerimizi fethediyor, hem de yaşayan Yunus oldu-
ğunu ortaya koyuyordu güzel dost. Evet, şiir adamdır o. Şiir kalpli, şiir dilli, 
şiir bakışlı adam. 

Nazım Payam: Elazizli bilge. 
Harputlu şair. Yoldaşı Mustafa 
Özçelik. On gün iki yüz kırk saat 
bilmem şu kadar dakika. Mizaçları 
meşrepleri mezhepleri de aynı; ilim, 
irfan, gönül; şiir, şehir, kalp; edep, 
birikim, hassasiyet… İşte Nazım 
Payam. Zorla şiir okutursun ona, 
zorla konuşturursun. Digergam adam. Munis, mahcup, mütevekkil adam o. 
Bizim Külliye’nin çeşmesinden bir ömür ilim irfan şiir akıtma gayretindedir, 
biliriz. On gün boyunca da öyleydi. En çok bakışlarıyla konuştu. Gözleriyle 
onayladı. Yürüyüşüyle dakikliğiyle uyumuyla dikkat çekti. Dost adam, zarif 
adam, arif adam… Seyahatin sessiz ve görünmeyen kahramanlardandı. Az 
söyledi çok anlaşıldı. Az söyledi çok sevildi. Az söyledi çok beğenildi. Azda 
çoğu gören adam o. Azda çoğu gören, bilen, gösteren adam. Rafine adam, hay 
sen çok yaşayasın.

Necip Tosun: Yaşayan Sait Faik. Yok Çehov. Öykünün kralı. Öykücüler 
Masası’nın sol ön bacağıydı on gün boyunca; filmin yönetmeniydi adeta. 
Cemal’in (Şakar) ekürisi elbette. Dört güzel, dört iyi, dört başarılı öykücüye 
bu gezide bir de Güray Süngü katılabilseydi ‘mahşerin beş öykücüsü buluştu’ 
diye manşet olacaklardı. Yol gidildikçe, telefonlar geldikçe anladık ki Necip 
kardeşimiz eş durumundan Ohrilidir. Gelinimizden ‘Struga’da annaannemin, 
Üsküp’te büyükbabamın, Priştina’da babaannemin, Gostivar’da büyük dayı-
mın mezarına uğrayıp Fatiha okumayı ihmal etme’ ricaları (siz emir sayın) 
yoğunlaşmaya başlayınca, bizim Necip kardeşimiz pratik çözümü buluvermiş: 
‘Ben toplu okusam da onlar aralarında bölüşseler…’ O çok ciddi görünümü-
nün altında muzip şakacı hayat dolu bir adam kalbi vardır aslında, biliniz. 
Bilhassa rahat ve güvenli ortamlarda… Mesela D. Mehmet Doğan’ın masa-
sında. Ne güzel mizahi anılar biriktirdik Necip Tosun’la on gün. Necip aslın-
da öykü gezegeninde yaşıyor. Arada bizim gezegene iniyor. Arada bir de tele-
fonunu kaybediyor. Galiba öykü gezegeninde cep telefonu kullanılmıyor. 
İndiğinde telefonunu bulamamasını ona bağladık biz. Ha Necip’in yaşadıkla-

Nazım Payam: Elazizli bilge. Harputlu 
şair. Yoldaşı Mustafa Özçelik. On 
gün iki yüz kırk saat bilmem şu 
kadar dakika. Mizaçları meşrepleri 
mezhepleri de aynı; ilim, irfan, gönül; 
şiir, şehir, kalp; edep, birikim, 
hassasiyet… Mustafa Özçelik: Âkif’i 
tanımış Yunus diyor ya D. Mehmet 
Doğan onun için, el hak doğrudur. 
Katılmamak mümkün mü? Disiplin, 
edep, şiir; gönül, tevazu, kalite; 
tebessüm, tecessüs, terakki; ilim, 
irfan, izzet.
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rından bu gezide bir şeyi daha öğrendik: 
Eşimizin akraba ve büyüklerinin mezar-
larını/memleketlerini ziyaret de sılayı 
rahime dahilmiş.

Rahman Ademi: İlk gördüm. Toprak 
derler ya hemşeriye. Toprağım benim o. 
İ’leri ı, e’leri a gibi okumasından da 
hemen Balkanlı olduğunu anlıyorsunuz. 

Boyunun kısalığına bakılırsa Boşnak değil (ortalama Boşnak erkekleri 1.90, 
Boşnak kızları 1.75’tir), burnunun hokka gibi oluşuna bakılırsa Arnavut değil 
(Arnavutların yüzlerinde en belirgin unsur kalın ve uzun burunlarıdır), renge 
ve şiveye bakılırsa Türk değil (Türklerin kumral veya esmerliğinin aksine 
bizimkisi sarışın). Ne o zaman bu Rahman? Hepsinin ortası, ortalaması… 
Tam Urumelili. Belki ırk olarak da böyle... Hâfız. Üsküplü. Yere sağlam 
basan, beş yüz yıllık şuurla, vakarla, birikimle yürüyen bir güzel insan o. 
Akademisyen de. Balkan uzmanı, Balkan fatihi de. Denge, vezin, ölçü 
adamı... Kıraatı da güzel. Muhabbeti de. Sevdirdi kafileye kendisini. Onu 
tanıyıp da kim sevmez ki zaten.

Zafer Kızılca: Güler yüzlü organizatör. Hep pozitif, daima çözümcü, sürekli 
olumlu… Yozgatlı yahut Çorumlu, Çankırılı gibi görünse de Erzurumludur. 
Dadaşın hasıdır. Herkese saygılı herkese yakın herkese sıcaktır. Ama Bekir 
Baba’nın ayrıcalığı vardır. O kadar da hemşerilik hakkı olsun, değil mi ama. 
Lügatinde hayır kelimesi yoktur bu karayağız delikanlının. Ne yapar eder 
hayır’ı evet’e dönüştürmeyi başarır. Hayatımda; bu kadar çözümcü, kimseyi 
kırmamak için çırpınan çok az insan gördüğümü söylemeliyim. Zafer’le bu 
üçüncü seyahatimizdi. (Prizren 2011, Türkistan 2017, 8 Balkan ülkesi 2018). 
Son program ağırlıklı olarak ikimizin üzerindeydi. Öyle akılcı zevkli uyumlu 
çalıştık ki sormayın gitsin. Zuhuratlarda da acilen en akılcı kararı alıp tıkır-tı-
kır uyguladı(k). 40 ayrı kişiliği, 40 ayrı mizacı, 40 ayrı hassasiyeti on gün 
süreyle bir arada tutup mutlu etmek mümkün mü? Çok zor dediğinizi duyar 
gibiyim. İşte Zafer Kızılca bütün problemleri usulet ve suhuletle çözmesini ve 
insanları memnun etmesini bilen adamdı. Sabrından enerjisinden çözümcü-
lüğünden öpülmesi gereken adamdır Zafer. Helal olsun vallahi ona. Çözen 
adam. Çözüm adam. 

TYB 40. Yıl ‘Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı’ndan Renkli Anekdotlar:

Ulvi Palas, Hem de 7 Yıldızlı Olanından

Dokuz gece on gün. Uzun süre. Çok güzel otellerde de kaldık, eyvallah. Biraz 
sıkıntılı otellerde de. Mesela Selanik’te. Genellikle konakladığımız oteller dört 
veya beş yıldızlıydı. Ama aramızdan biri 7 yıldızlı otelde kaldı dokuz gece de. 
Hatta on gün. D. Mehmet Doğan’a göre bu ‘Ulvi Palas’ta kalan şanslı kişi 
Ulvi Bey. (Yavuz) Hem de 7 yıldızlı Ulvi Palas’ta…’

Bekir Baba (Soysal) ile bana sorulursa Ulvi Palas’ın asıl konaklayıcısı D. 
Mehmet Doğan. 

Bu tatlı tartışmanın sonunda tarafların uzlaştığı nokta şu: D.Mehmet Doğan 
ile Ulvi Yavuz, on gün boyunca gündüzlerini otobüsteki Ulvi Palas’ta geçirdi-
ler zahir, hem de 7 yıldızlı olanında.

Rahman Ademi: İlk gördüm. Toprak 
derler ya hemşeriye. Toprağım 

benim o... Hâfız. Üsküplü. Yere 
sağlam basan, beş yüz yıllık şuurla, 
vakarla, birikimle yürüyen bir güzel 

insan o. Necip Tosun: Yaşayan Sait 
Faik. Yok Çehov. Öykünün kralı. 

Öykücüler Masası’nın sol ön 
bacağıydı on gün boyunca; filmin 

yönetmeniydi adeta.                     
3 Mayıs 2018 Selanik-Yunanistan 
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Öteki Edirne Veya Edirne’nin Skandalları

Balkanların mücevher kutusu Selimiye’nin minareleri göründüğünde Fahri 
Tuna mikrofonu alıyor eline ve başlıyor anlatmaya: “Değerli arkadaşlarım; az 
sonra bizi gişelerde karşılayacak olan gerçek bir Edirne sevdalısı şair dostum 
Mustafa Hatipler, sizlere nefis bir Edirne anlatacak ve şehri gezdirecek. Ancak 
bir Edirne daha var: Öteki Edirne. Bilinmeyen Edirne. Edirne’nin skandalla-
rı vardır. Bunları bilin ve unutun.”

Kafile şaşkındı. Nasıl olabilirdi. Ne demekti Edirne’nin skandalları?

Fahri Tuna bu şehirde yirmi iki ay süreyle vali danışmanlığı yapmıştı geçmiş-
te. Edirne’yi avucunun içi gibi bilenlerdendi. Şaka mı söylüyordu gerçek mi? 
Meraklı gözlerle bakıyorlardı Tuna’ya… 

Tuna anlatmaya başladı:

“Edirne’nin ilk skandalı: Edirne’de Edirneli yok. Dedesi Edirne doğumlu 
kimse yok bu şehirde. 1829 ve 1877’de Rus, 1912’de Bulgar ve 1918’de 
Yunan olmak üzere, dört kez işgal gören Edirne’de, gençler cephelerde şehit 
zaten, yaşlılar ve kadınlar çocuklarını alıp İstanbul’a Anadolu’ya sığınmışlar. 
Bugünkü Edirne halkı ise 1924 Mübadelesiyle Selanik ve ilçelerinden, 
1930’lardan itibaren ise Bulgaristan’dan göçen Türkler… Özetle, birinci skan-
dal Edirne’de eski Edirneli yok.”

Herkes şaşırmıştı ama ‘kadim Edirne kültüründen bugün neden pek bir şey 
yok?’ sorusu da cevap bulmuştu, böylece. Tuna devam etti:

‘İkinci skandal: Her yüz Edirneliden yetmiş beşi Selimiye’ye girmiş değil… 
Üçüncü skandal: Kırkpınar Edirne’de değil, Cemil Meriç’in baba şehri, 
bugün Yunanistan’da kalmış, Edirne’ye 30 kilometre mesafedeki Dimetoka 
şehrinde. Dördüncü skandal: Edirneli Kırkpınar’a katılmaz. Balkan şehitliği 
üzerinde Sarayiçi’nde, on beş gün öncesinden başlayan ve sabahlara kadar 
süren içkili dansözlü âlemlerde eğlenir, tam Kırkpınar güreşleri başlarken de 
Ege veya Akdeniz sahillerine tatile kaçar. Beşinci skandal: Kırkpınar’da bir 
tane bile Edirneli güreşçi yoktur…”

Fahri Tuna sözlerini şöyle tamamladı: “Amaaa. 1930-1953 yılları arası devlet 
tarafından 132 cami tekke medrese ihale yoluyla satılması ve yıkılmasına 
rağmen, Edirne hâlâ medeniyetimizin en güzel şehirlerinden birisidir. Edirneli 
de munis samimi sakin insandır. Buyurun hep birlikte Edirne’yi yaşayalım.”

Necip Tosun’dan Fatiha Paylaşımı

Üsküp’ün damadı şehriyarisi öykücü Necip Tosun ile. Nasıl gidiyor seyahat 
gibilerinden. Bizim Necip biraz keyifsiz. Belli ki bir sorunu var.

“- Hayrola Necip kardeşim?”

“- Eşim Makedonya Ohri kökenli ya. Saat başı arıyor: ‘Necipciğim Ohri’de 
anneannemin mezarına gitmeyi, Fatiha okumayı ihmal etme lütfen, Üsküp’te 
büyük babamın, Priştina’da babaannemin, Gostivar’da büyük dayımın meza-
rına uğrayıp Fatiha okumayı ihmal etme.’ Ne yapacağımı, hangisine uğraya-
cağımı şaşırdım. Çözüm arıyorum.”

“- Fatiha’yı topluca okuyacağım; onlar aralarında paylaşırlar artık’ deseydin 
ya.” Diyorum gülerek.
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“- Tam da bunu dedim Fahri Ağbi. Bir kısmı gezi güzergâhının dışında, bir 
kısmında otobüsümüz durmuyor. Ben bunlara Fatiha’yı okuyayım. Onlar 
artık aralarında paylaşsınlar dedim…”

Kahkahayı patlatıyoruz.

Fahriyan-ı Rumeli

Şükür, her Balkan  şehrinde üç beş öğrenci nasip oldu bu fakire. 
Öğrencilerimden bazıları; Edirne’de Selene Cabalar, Cevat Mert Çetin, 
Yağmur Karadaş, Şumnu’dan Sibel Cenap, Kırcaali’de Şefika Refik, Aysun 
Ramadan, Gümülcine’de Sibel Gülistan, Resne’de Emel Hamza Şerif, 
Üsküp’te Mehmed Arif kesiyor yolumuzu hasretle, kucaklaşıyoruz. 
Tanıştırıyorum grubumuzla. Bazılarının hikâye veya şiir kitapları da çıkmış 
durumda. Hele Emel Hamza Şerif ’ Resne’de Niyazi Bey Konağı önünde oto-
büsümüzü durdurup ‘hoş geldiniz’ diyor ve 40 kişilik kafilemizi çaya davet 

ediyor. 

D. Mehmet Doğan o meşhur tespitle-
rinden birini daha yapıyor: “Fahriyanı 
Rumeli bunlar. Bizim Fahri’nin yıllardır 
Balkanlar’da ektiği tohumlar fidan 
olmuş büyümüş, meyveye durmuş 
maşallah…”

“Benim Duam Nobel Ödülü İçin”

Bilenler bilir; Prizren’de şehrin ortasında Şadırvan diye çok leziz bir su vardır. 
O sudan içenin Prizren’e yedi kez daha geleceği söylenir. Veya o sudan içenin 
üç vakte kadar aşı yoksa aşı, işi yoksa işi, eşi yoksa eşi olacağına inanılır. O 
sudan içenlerin dualarının kabul olacağına dair bir efsane vardır.

Kafilemiz Prizren’den ayrılmak üzere. Sinan Paşa Camii karşısında, Akdere/
Bristrica Deresi üzerindeki Taş Köprü yanında öykücülerimiz Necip Tosun ile 
Abdullah Harmancı’nın fotoğraflarını çekiyorum.

Sormadan edemiyorum tabii:

“- Şadırvan suyundan içtiniz mi arkadaşlar?”

“-İçtik” diyor ikisi de.

“- Dua ettiniz mi peki?”

 Necip atılıyor:

“- Ettik etmesine de. Baktım Abdullah’a, ellerini açmış ‘Allah’ım filan kitabı-
mın ikinci baskısını nasip eyle’ diye dua ediyor. (Gülmeye başlıyor) Dedim: 
‘Bu kadar küçük mü senin ufkun Abdullah…”

Soruyu yapıştırıyorum hemen:

“- Peki sen ne için dua ettin Necip?”

Necip o her zamanki muzip ve sevecen yüz ifadesiyle cevap veriyor:

“- Ben Nobel ödülü için dua ettim tabii ağbi…”

Cemal Şakar: “De Get Şuradan, Adam Gibi Dua Et”

Mükrim Fahri Tuna
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Ahmed Yesevi halifelerinden Sarı Saltuk, Rumeli’nin gerçek fatihi ve sahibi-
dir. Balkanlar’da on iki ayrı şehirde makamı/sandukası/mezarı olduğu söyle-
nir.

Bosna Hersek’te, Mostar’a on iki kilometre mesafede, harika bir kaynak suyu-
nun başında Blagay Sarı Saltuk Tekkesi’ni ziyaretimizi tamamlamış, ayrılıyo-
ruz.

Necip Tosun ile Abdullah Harmancı önümde yürüyorlar gayet mutlu. 
Soruyorum: 

“- Necipciğim, Sarı Saltuk Tekkesi’nde dualar nasıldı?”

“- Sorma Fahri Ağbi. Tekkedeyiz. Bizim Abdullah’a kulak kesildim: ‘Ya rabbi, 
filan kitabımın üçüncü baskısını da bana nasip eyle’ diye dua ediyor. Cemal 
(Şakar) dayanamadı: ‘De get şuradan. Bin adet kitabı ben alayım da tamam 
olsun üçüncü baskın. Adam gibi dua etsene sen kardeşimmm.””

“- Sen ne için dua ettin?” diye soruyorum.

Muzipliği üzerinde yine. Cevaplıyor:

“- Ben duamda sabitim ağbi. Elbette ki yine Nobel Edebiyat Ödülü için 
ettim.”

Az Daha İsmail’i Fotoğraf Şehidi Veriyorduk

Her seyahatte farklı mizaç kategorisinde insanlar olur. Kimi acelecidir kimisi 
yavaş. Kimi hep geç kalır, kimi alışveriş düşkünüdür. Kimi gurmedir, lezzet 
durağı arar, kimisi gezilecek görülecek yerler için koşturur. Kimi cami namaz 
peşindedir kimisi bir an önce otele kapağı atmak ister.

Bir de fotoğraf düşkünleri vardır. Her fotoğrafa girmek için gayret ederler 
veya her yerde üç beş kare bireysel fotoğrafı olsun diye çırpınırlar.

Bu kez bizim kafilenin ‘fotoğraf çektirme top üç’ünda ilk üç basamağı İsmail 
Bozkurt, Memiş Okuyucu ve Mehmet Kurtoğlu var’ diye ittifak ettik. Hiçbir 
kareye girmeyip sadece çekenlerin top üç’ünde ise Bünyamin Yılmaz, Caner 
Arabacı ve Nazım Payam sayılabilir.

En ilginç fotoğraf vakası ise Bosna’da, Trebinya’dan Mostar’a giderken yolu-
muz üzerindeki harika Türk köyü Poçitelli’de yaşandı.

Ziyaretimiz bitmiş. Ana yolun paralelindeki kahvehanede çaylar kahveler 
içilmiş, otobüse doğru hareket edilmişken, arkamızı yamaçtaki özgün mima-
rili köye vererek toplu bir hatıra fotoğrafı çektirmek istiyoruz. Yirmi beşin 
üzerinde şahıs giriyor kareye. O sırada bir taksi geçiyor önümüzden. Derken 
fotoğrafa girmek için Galatasaraylı Rodrigez misali müthiş bir depar atmasın 
mı bizim İsmail Bozkurt. Tam taksiyle çarpışmak üzereyken, İsmail direksiyo-
nu sola taksici sağa kırarak kaza can kaybı olmadan atlatılıyor. Olay faltaşı gibi 
açılmış gözleri önünde cereyan ediyor. İsmailcik - hiçbir şey olmamış gibi - 
deparını tamamlayıp fotoğraf karesine kavuşuyor. Hepimiz nefes nefeseyiz, 
hepimiz şaşkın.

İsmailciğimi teselli etmek gene benceğize kalıyor:

“- Üzülme İsmail, eğer taksinin altında can verseydin, söz, senin adını fotoğraf 
şehidi olarak bir okula verdirtecektik. Gönlünü ferah tut sen İsmail!’



KADİM BİR KÜLTÜR’ÜN İZİNİ SÜREN KIRK YOLCU

YAZAR, akademisyen bilim ve fikir adamından oluşan birkaç gönül adamı-
nın bir araya gelerek, kırk yıl önce kurdukları Türkiye Yazarlar Birliği, ulaştı-
ğı 2000 üye sayısıyla ilk günkü heyecanla sosyal ve kültür hayatının gelişimi-
ne katkı vermeye devam etmenin kıvancıyla, bu yıl kuruluşunun 40. yılını 
kutlamaktadır.

Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenleri, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı, Türkiye 
Kültür ve Sanat Bülteni, Hakemli TYB Akademi Dergisi; Yılın Yazar,Fikir 
Adamı ve Sanatçıları Ödülleri, Yazar Okulu, Temel Metin Okumaları, 
Milletlerarası şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Ahlâk Şurası, Tarihi Roman ve 
Romanda Tarih Bilgi Şöleni, Genç Yazarlar Kurultayı, Mehmed Âkif 
Araştırmaları ve Bilgi Şölenleri, Kursan Kitaplarla Mücadele Çalıştayı, çeşitli 
sempozyum, seminer ve konferanslar düzenleyerek kültür hayatımıza büyük 
zenginlikler katmaya devam ediyor.

Kuruluşunun 40. Yılını zengin programlarla kutlayan TYB, bu kapsamda 40 
yazar, şair, akademisyen bilim ve fikir adamından oluşan “Edirne’den Mostar’a 
Kültür Kervanı” Batı Trakya ve Balkan ülkelerinde Kadim Osmanlı Kültür ve 
medeniyetinin izi peşine düştü.

Bulgaristan, Yunanistan (Batı Trakya), Makedonya, Kosova, Arnavutluk, 
Karadağ, Bosna–Hersek’teki şehir merkezlerinde çeşitli faaliyetler gerçekleştir-
mekle büyük bir görevi yerine getirmiştir.

Edirne’den başlayıp Mostar’da biten bu yolculuk asla turistik bir turveya gezi 
değildi. Kadim bir kültürün izini süren bu 40 kültür ve edebiyat yolcusu 
olarak her uğrak yerinde fotoğraf sergileri açtık.Konferanslar, belgesel göste-
rimleri, şiir şölenleri, edebiyat oturumları gerçekleştirdik.Kültür, sanat ve 
edebiyat konuşuldu. Çağa, zamana ve Osmanlı düşmanlığı yapan zihniyete 
direnen Osmanlı eserleriolan camiler, medreseler, tekkeler, hanlar, hamamlar 
ile çeşmeler ziyaret edildi. Yöre halkıyla, konsollularımızla, Türk asıllı olan 
soydaşlarımız ve Müslüman dindaşlarımızla görüşmeler yapıldı. Balkanlarda 
yaşayan yazar, şair ve fikir adamlarıyla görüş alışverişlerindebulunuldu.Talep 
ve istekleri not alındı. Duygulandığımız anlar oldu, sevindiğimiz anlarımız 
oldu. Tam anlamıyla verimli bir kültür alışverişi hareketinin kırk çerisi olmuş-
tuk adeta.

Kültür ve Turizm bakanlığımızın değerli katkılarıyla TYB Genel başkanımız 
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan ve Şeref Başkanımız D. Mehmet Doğan 
Beylerin himayelerinde organize edilen “Edirne’den Mostar’a Kültür 
Kervanının her durağında ayrı tatlar, ayrı heyecanlar ve duygusal anlar yaşan-
dı.

Geziden beklenen asıl maksadın hasıl olup olmadığını anlamak için, bu kül-
tür duraklarında hangi faaliyetlerin yapıldığı, kimlerle hangi konuların konu-

Mehmet Sait Uluçay
Şair- Yazar
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şulduğunu ve hangi tarih ve kültürel değerlerin ziyaret edildiğini özetlemek 
gerekir diye düşünüyorum.

Kültür Kervanının İlk Durağı Edirne

Edirne, Osmanlı Mimarisinin ihtişamlı eserleriyle tezyin olunmuş bir şehza-
deler şehridir. Trakya bölgesinde Türkiye’ninAvrupa’ya açılan kapısı niteliğin-
dedir. II. Mehmet Tarafından 1416 tarihinden 1453 yılına kadar Osmanlı 
İmparatorluğunun başkentiydi. Şehir merkezine girmeden bizi ilk karşılayan, 
16. Yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan; 2011 yılında UNESCO 
Dünya Kültür Mirası Listesine giren Selimiye camisinin minareleri oldu.

Kültür Kervanımız, davul zurnalarla şehir merkezinde karşılandı. Edirne’de 
Sanat tarihi Uzmanı Mustafa Hatipler Beyin rehberliğinde Selimiye, Eski 
Cami, Üç Şerefeli Camii, Muradiye Camii, Mevlevîhane, Bedesten Çarşı ve 
Lozan Anıtı gibi tarihi mekanlar gezilerek, bu şaheserler hakkında değerli 
bilgiler edindik. Mutasavvıf ve şair Ahmet Neşati Baba ile Şeyhülislam Musa 
Kazım Efendi kabirleri ziyaret edilerek, dualar edildi. Ruhlarına Yasinler ve 
Fatihalar gönderildi. 

Meriç Nehri kıyısında Karaağaç Lalezar tesislerinde Edebiyat Oturumu ger-
çekleştirildi.30 Nisan 2018 de Yapılan bu oturumda, TYB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, büyük bir yaraya parmak basarken aynı zaman-
da kültürel bir atılımın fitilini ateşlemiş oldu. Bu kadar tarihi birikim ve 
mirasın üzerinde otururken bu mirası iyi değerlendiremediğimizin; bir tefek-
kür, bir felsefe ve bir edebiyat ortaya koyamamanın ezikliği ve utancını yaşa-
dığını belirterek önemli bir kurumun genel başkanı olarak kervanda yer alan 
bizlere bir hedef işaret ediyordu.Bu birikimin edebiyatta, Şiirler, romanlar, 
hikâye ve öyküler oluşturmamızı istemekle yeni bir görev yüklüyordu cümle 
yazar ve şairlere.Şeref başkanımız D. Mehmet Doğan, Mimar Sinan’ın En 
mükemmel eseri olan selâtincami olan Selimiye eserini Edirne’de yapmasının 
bir rumuzu, gizli bir işareti ve hikmetinin olduğuna vurgu yaptı. Rumeli ve 
İstanbul fethinin bu eserle bir 
ilintisi ve bağı olduğunu ifade 
etti.Doğan, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Yunus Emre 
Enstitüleri katkılarıyla Türkiye 
Yazarlar Birliği olarak başlattı-
ğımız Edirne’den Mostar’a 
Kültür Kervanı, yazar ve şair-
lerden oluşan bir ordu ile 
kalemlerimizle Balkan 
Coğrafyasına bir sefer başlattı-
ğımızı işaret ediyordu.

Şeref Başkanımız D.Mehmet Doğan, “Berat gecesinin bereketiyle bu akşam 
dua ve niyazlarımızı yaparak, yarın tanıdık bir coğrafyaya kalemlerimizle, 
sefere başlayacağız. “Derken, coğrafyanın bizden beklentilerinin ne denli 
büyük olduğunu belirtmeye çalışıyordu.Türkiye Yazarlar Birliği olarak bu 
coğrafyada kaybolan hafızayı yeniden dirilteceğimize olan inancını bütün 
samimiyetiyle dile getiren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan 
Tabakoğlu, yolculuğumuzun bereketli olması temennisinde bulundu. 

Türkiye Yazarlar Birliği olarak bu 
coğrafyada kaybolan hafızayı 
yeniden dirilteceğimize olan inancını 
bütün samimiyetiyle dile getiren 
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Erhan Tabakoğlu, yolculuğumuzun 
bereketli olması temennisinde 
bulundu. 
30 Nisan 2018 Edirne
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Kalabalık bir dinleyicinin katıldığı edebiyat oturumu,Abdullah Harmancı, 
Fahri Tuna, Faruk Uysal, Günay Alpagut,Mustafa Özçelik, Mustafa Hatipler, 
Necip Tosun, Rıdvan Canım, Sedat Sayın veTuğba Yavuz, öykü ve şiir, dene-
me ve hikâyelerini okuyarak edebiyat oturumuna son verildi.

Rodoplar Eteğinde Yaslı Bir Şehirdir Hasköy

Kültür kervanımızınKırcaali’ye varmadan önceyolu Harmanlı ve Hasköy’e 
uğruyor.Mümbit bir ova niteliğinde bol yeşilli ve her tarafı ormanla kaplı 
Bulgaristan’ın Hasköy iline bağlı şirin bir şehir Harmanlı. Ahalisinin tamamı 
Türk olduğunu öğreniyoruz. Ancak nüfusunun büyük çoğunluğu baskı ve 
değişik sebeplerle Marmara bölgesine yerleştiklerini ve nüfusun bir hayli azal-
dığını belirtiyor Harman’lı soydaşlarımız.

Hasköy (Haskovo)ise, Bulgaristan’ın, Doğu Rodopların eteğinde Meriç vadi-
si boyunca uzanan geniş caddeleri, büyük parkları, küçük balkonlu küçük 
binaların yer aldığı bir vilayettir. Değişik etnik grupların, değişik dillerin 
kullanıldığı Hasköy’de 2011 yılı verilerine göre toplam 224500 nüfu-
sun%79,40’ı Bulgar, %12,50’sı Türk, %6,99’u Roman %1.10’u diğerlerin-
den oluşmaktadır.Türk nüfusunun tamamı Müslümandır. Her ne kadar bir 
zamanlar Ciguli’nin yaşadığı ve en oynak Çalgıcı Karısı Binnaz şarkısının 
çokça söylendiği şehir de olsa, yaslı duruşunu hiç bozmamıştır.

Şaheser camilerin ve çan kulelerinin yarışamadığı göğe yükselen minarelerin 
gölgesinde büyüyen bir şehir iken, şimdi yıkık minareler yerine yükselen dev 
çan kuleleringürültüsünden günden güne küçülen bir şehir oldu Hasköy. 
Davudi ezan sesleriyle büyüyen bebeklerin, Secdelerle alınları nurlanan anne-
lerin, ninelerin; çeşitli tekkelerde ve Mevlevîhanelerde hu hu diye zikirle 
kalplerini tezyin eden dedeler; akından akına koşan genç babalar, Şehitler ve 
gazilerin ebedi istirahatgâhları olan mezarlıklar birer birer tahrip edilerek park 
haline getirilen yaslı bir şehirden söz ediyoruz. İşte bu şehir Hasköy’dür.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen Hasköy’ün her mahallesinde bir Osmanlı 
İzini yakalamak mümkündür.Osmanlı, her gittiği yerde en az üç yapı eserini 
yapma geleneğini asla bozmadığını bu kültür gezimizde bir daha anlamış 
olduk. Bunlar, Camii, Saat Kulesi ve Kale…Elbette Hanlar, Hamamlar, ker-
vansaraylar, çeşmeler, bedesten çarşılar gibi çeşitli eserlerin çok önemsendiği 
ve yaptıkları hepimizin malumudur. Ancak, bu üç yapı Osmanlının olmazsa 
olmazları olduğunu belirtmek lazımdır. Nitekim Koca Sinan Paşa 1592’de 
Macar seferi sırasında Hasköy’de İki kervansaray, iki hamam cami ve imaret 
yaptırdığını, ancak, caminin kiliseye ve diğer tarihi yapılarının ortadan kaldı-
rıldığını öğrenmenin hüznü ile Hasköy’ün Hüzünlü duruşuna bir daha hayıf-
lanıyor kervanımızın yolcuları.

Bu üç eser geleneğin Hasköy’de de sürdürüldüğünü gözlemledik. Hasköy’de 
Osmanlı Dönemine ait dört cami ve bir saat kulesi olduğunu, ancak, sadece 
iki caminin kullanıldığını, bir caminin Bulgarlar tarafından yıktırıldığı, bir 
caminin de kiliseye çevrildiğine şahit olduk.1395 yılında inşa edilen ve halen 
ibadete açık olan eski camii, Bulgaristan’ın eneski camisidir. Minaresi eğri 
olduğundan Eğri Minareli Camii de denilmektedir.Halen ibadete açık olan 
diğer cami ise, 350 yıllık Çarşı Camisidir. Bu caminin etrafında yüksek bina-
lar yapılarak Bulgarlar tarafından adeta gözlerden kaçırılmış, sadece minare 
şerefi görülebilmektedir.
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Kırcaali, Arda Boylarındaki Türkiye’dir

Birinci Sultan Murat zamanında fethedilmiştir. Kırcaali ismi, bir efsanevi 
bilgiye dayandırılmaktadır. Sultan Abdülhamid’in hocalarından ve Kırcaali 
doğumlu Halim Efendinin İstanbul kütüphanesinde bulduğu Osmanlı 
Vekayinamelerindeki bir bilgiye dayanarak, Kırcı Ali adında bir Buharalı 
isminin Kırcaali’ye verildiği, bilahare bu isim, Kırcaali olarak değişikliğe uğra-
mıştır. Kırcı Ali efsanesi uzun olduğundan ve yazılı kaynaklarda yer aldığın-
dan buraya almamayı yeğledim.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. yılına armağan olarak başlatılan kültür kerva-
nının Kırcaali durağındaki ilk ziyareti Bölge Müftülüğüydü.

Osmanlı torunlarını ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Bölge Müftüsü 
Beyhan Mustafa Mehmet, iyi eğitim görmüş, hitabeti güçlü ve İslâm’ı tebliğ 
hususundaki kabiliyeti bizi ziyadesiyle memnun etti. Ancak, din üzerindeki 
Bulgar baskısından, kendi vakıflarını koruyamama, kiralarını toplayamamala-
rı ve hergün yeni vakfiyelere el koymaları karşısında çaresiz kalmalarından 
bahsederken yüzünde beliren hüzün gölgelerine duygulanmamamız mümkün 
değildi. 1922-1929 yıllarında inşa edile Kırcaali Medresesi, 1950’ye kadar din 
eğitimi vermiş, sonradan Bulgarlar el koyarak medreseyi gasp etmişlerdir. Kıt 
imkânlarla halkın ve vakfiyelerin kiralarından elde edebildikleri küçük meb-
lağlar ile Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının sağladığı katkılarla din hizme-
tinin yürütüldüğünü belirtti. Yine, kendilerine sağlanan 1000 kişilik hac 
kafilesi kontenjanından da yararlanarak bütçelerine ek gelir temin ettiklerini, 
fakat kontenjanı dolduramadıkları için fazla bir katkı oluşturmadığını belirt-
ti Müftü Bey. Bu bağlamda kız ve erkek Kur’an Kursları, mevlit programları, 
toplu sünnet merasimleri, bekârları evlendirme, çeyiz eşyaları tedarik etme 
gibi hizmetlerin müftülüklerce yürütüldüğünü öğreniyoruz. Ayrıca, 220 Şehit 
çocuğuna psikolojik destek verilmektedir. 

Hikâyesi ile duygulandığımız Yedi Kızlar Camii’ni Kırcaali Müftü Yardımcısı 
Nasuh Nasuh rehberliğinde ziyaret ettik ve ikindi namazımızı bu camide eda 
ettik. Yedi Kızlar Cami Nalbantlar beldesine bağlı Ataköy’de nişanlıları savaşa 
katılarak şehit olup geri dönmeyen yedi kız, bir araya gelerek çeyizlerini sata-
rak inşa ettikleri bir camii. Cami müştemilatı ve minaresi tamamen ahşaptan 
yapılmıştır. Camiyi yaptıran Yedi kız kabirleri cami avlusunda bulunmakta-
dır.

Yolumuz Ataköy’e varmışken Bulgaristan Türkleri’nin hürriyeti ve özgürlüğü 
için komünist idareye baş kaldıran; verdiği büyük mücadelelerden dolayı 28 
yıl cezaevinde kalmış, işkencelere tabi tutulmuş ve sürgün hayatı yaşamış Nuri 
Turgut Adalı’nın kabrine bir Yasin-i Şerif ve duadan mahrum bırakmak elbet-
te düşünülemezdi. Büyük çabaları, yazı ve şiirleri ile halkı diriliş ve kurtuluş 
hareketine katmayı başarmış, kahraman bir şahsiyettir Nuri Turgut Adalı.

Aynı gün Ömer Lütfi Türk Kültür Derneği’nde kültür, sanat ve edebiyatın 
konuşulduğu;milli hassasiyetlerimizin anlatıldığı, şiirlerin okunduğu ve 
yayınların tanıtıldığı edebiyat oturumuna geçildi. Kırcaali’den 6 Şair ve ede-
biyatçının katıldığı ve geniş bir dinleyici kitlesinin salonda yer alması heyeca-
nımızın katsayısını yükselttiğini belirtmem gerekir. Protokol konuşmaların-
dan sonra Aykut Ertuğrul, Aysun Ramadan, Bayram Kuşku, Hanefi İspirli, 
İsmet İsmail, Mahmut Bıyıklı, Mehmet Kurtoğlu, Mehmet Sarmış, 
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Muhammet Enes Kala, Nevin Sadıkova, Resmiye Mümün ve Şefika Refik şiir, 
hikâye ve denemelerinden örnekler verdiler. Program sonrası Kırcaali Dostlar 
Grubu ses ve saz sanatçıları nefis bir konser verdi. Dernek kütüphanesinde 
Batı Trakya’da yaşayan yazar ve şairlerle daha sıkı bir bağın kurulmasının 
önem ve ehemmiyeti üzerine derin sohbetler yapma imkânını bulduk.

Yedi Tepeli Şehir Filibe

2 Mayıs günü kervanımız Filibe’deydi. Sofya’dan sonra Bulgaristan’ın ikinci 
büyük kenti. Tarihi, M.Ö. 6000’e dayanan dört yanı tarih kokan bir şehir. 
İsmini Makedonya Kralı II. Filip’ten almıştır. 14.yüzyılda Osmanlı egemenli-
ğine girmiştir. O dönemde Anadolu’dan çok sayıda Türk, Filibe’ye yerleştiril-
miştir.

Filibe, yedi tepe üzerinde kurulmuştur. Bu tepeler halen Türkçe isimleriyle 
anılmaktadır. Bunlar, Gözcü Tepe, Saat Tepe, Pınarcık (Bunarcık) Tepe, 
Taksim Tepe, Nöbet Tepe, Cambaz Tepe ve Boz Tepedir.

Sabahın erken saatlerinde TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, başkanlığında altı kişilik heyet Filibe 
Başkonsolosu Hüseyin Ergani’yi ziyaret ederken; kervanın diğer kültür ve 
edebiyat yolcuları olarak eski Osmanlı mahallesinden gezimize başlıyoruz.
Geleneksel Osmanlı evlerinin çok iyi korunduğunu gördük. Bu evler, genel-
likle bugün müze, galeri, atölye ve lokanta gibi amaçlarla kullanılıyor. 
Bulgarlar, Osmanlı evleri dediğimiz mekanların Osmanlılarla alakası olmadı-
ğı savı yaymaya çalıştıklarını öğreniyoruz. 

Osmanlı dönemine ait ve şehre giriş kapısı olarak kabul edilen Hisar Kapı’dan 
kaleye doğru yürürken yol güzergâhında bulunan Türk asıllı Argil 
Koyumcuoğlu evini ziyaret ettik. Osmanlı mimari özelliğini taşıyan büyük 
süslemeleriyle dikkati çeken ev, bugün etnografya müzesi olarak kullanıldığı-
na şahit olduk. Sanat evi olarak kullanılan diğer bir Osmanlı evi önünde 
fotoğraflar çektik. Osmanlı Kurşunlu hanı, Sarı Mektebi ve şimdi lokanta 
olarak kullanılan Mevlevîhane’yi gezdik. Çifte Hamamın bir Osmanlı eseri 
olarak tüm görkemiyle dipdiri ayakta kalmanın huzuru ile şehir turuna 
devam ettik.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Filibe’de 53 cami, 11 tekke, 7 darülkur-
ra, 70 mektep, birkaç medrese, 8 hamam, 9 han ve 880 dükkânın bulunduğu 
yazılı olduğu halde,bugün sadece 2 cami, 1 okul (Sarı Okul)ve 1 hamam 
ayakta kalabilmiştir. 1878’den itibaren Osmanlı kontrolünden çıkan 
Filibe’deki Osmanlı eserleri, Bulgaristan yönetimi tarafından tahrip edilerek 
yıktırıldığını öğreniyoruz. Filibe’deki Osmanlı izini sürmeye devam ederek 
ayakta kalan camilere uğradık. İlk önce 1442 de II.Murad döneminde Lala 
Şahin Paşa’nın oğlu Şahabeddin Paşa tarafından yaptırılan Şahabeddin Camii 
ve Şahabeddin Paşanın kabrini ziyaret ettik. Camii kapalı olduğundan ancak, 
dışarıdan görebildik. Osmanlının sembolü olduğu düşüncesiyle şerefenin 
tefesinden indirilen hilalden ayrı kalmanın hüznüyle ağlayan minarenin göl-
gesinde Şahabeddin Paşanın ruhuna bağışladığımız Fatihalarla bu şaheserin 
hüznünü hafifletmek istedik. Bir anlık duygusallığın girdabından çıkabilmem 
için gözlerimden dökülecek bir iki çiy damlasının yeterli olabileceğini sanmış-
tım. Nafile.

Cuma Meydanında bulunan 
Muradiye veya Câmi-i Kebir halk 

tarafından Cuma Camii olarak da 
adlandırılan camiyigezerkenkendimizi 
adeta Edirne camilerinde hissettik. II. 

Murat döneminde yaptırılmıştır. İlk 
kez hünkâr mahfili bu camiye 

yapılmış. Murat’ın şehadetinden 
sonra bu hünkâr mahfilinin yapıldığı 

söyleniyor. 
2 Mayıs 2018 Filibe-Bulgaristan 
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Cuma Meydanında bulunan Muradiye veya Câmi-i Kebir halk tarafından 
Cuma Camii olarak da adlandırılan camiyi gezerken kendimizi adeta Edirne 
camilerinde hissettik. II. Murad döneminde yaptırılmıştır. Muradiye caminin 
9 kubbesi, Müezzin ve hünkâr mahfili bulunmaktadır. Mimari özelliğinin 
Edirne’deki camilerle bire bir örtüşmekte olduğunu gördük. 2008 yılında 
İstanbul Büyükşehir Belediyesince yenilenen caminin dış cephesi sonradan 
nakışlı ve oymalı ahşap ile kaplanmıştır. Minaresi tek şereflidir. 

Çok meşhur Aleksandır Betemberg Caddesi, Amfi Tiyatro, kiliseler ile 
Belediye Sarayı Filibe’nin en ihtişamlı gezinti alanları olduğunu belirtmem 
gerekir.

Gözlerinde Nehirler Doğar Gümülcine’nin

Bugün itibarıyla Gümülcine’de 
yarı yarıya Türk ve Yunan 
nüfus bulunmaktadır. Türk 
Nüfusunun tamamı 
Müslüman; Yunan nüfusunun 
tamamı da Ortodoks olduğu-
nu öğreniyoruz.

Osmanlıdan günümüze sade-
ce Evrenos Bey imareti, Eski 
cami ve çifte hamam kalabil-
miştir. Ecdat eserlerini ziyaret 
ederek Yeni Camii önünde 
çektiğimiz fotoğraftan sonra 
1990 yılından buyana görev 
yapan Seçilmiş Müftü İbrahim 
Şerif ’i ziyaret ettik.

Müftü İbrahim Şerif, Lozan 
antlaşması ile verilen hakları kullanamadıklarını ifade ederken yüzünde beli-
ren kaygı ve endişeyi ifade etmek için kelimelerin yetersiz olduğunu söyle-
mekle konuyu abarttığımı lütfen düşünmeyiniz. İbrahim Şerif, Lozan antlaş-
ması ile Türk azınlığına sözde dini özerklik hakkı tanındığı,Müftülerin 
seçimle görev alacakları;din hizmetleri, nüfus işlemleri, doğum, ölüm, evlen-
me ve boşanma gibi görevlerin seçilmiş müftülere verildiği halde bu hakların 
hiçbirini kullanamadıklarını anlattı. İbrahim Şerif, büyük bir baskı ve zülüm 
altında olduklarını belirtirken “yegâne tesellimiz ve yaşama isteğimizi artıran 
tek şey Türkiye’nin bize sahip çıkma kararlılığına olan inancımızdır” diyordu.

Yunan yanlısı ve Yunan hükümeti tarafından atanmış müftülerin dinin içini 
adeta boşalttıklarını, Seçilmiş Müftüyü tanımadıklarından yakındı. 
Türkiye’den giden katkılarla toplu sünnet merasimi gerçekleştirdiği için 
İbrahim Şerif ’in mahkemeye çağrılıp ifade verdiğini, bu sebeple her gün iki 
polis tarafından izlendiğini, geceleri evinin kapısında bekleyen polislerin 
olduğunu, kimlerle görüşüp ne gibi faaliyetler yürüttüğü hususunun her gün 
araştırıldığını büyük bir teessürle öğrenmiş olduk.

Müslüman soydaşlarımızın yaşadıkları sıkıntılara şahit olmanın huzursuzluğu 
içinde Edebiyat ve şiir buluşmaları programını gerçekleştirmek üzere Türk 

Osmanlıdan günümüze sadece 
Evrenos Bey İmareti, Eski Cami, 
Çifte Hamam ve Abdülhamit yadigârı 
saat kulesi kalabilmiştir. Ecdat 
eserlerini bir kısmını ziyaret ettik.
2 Mayıs 2018 Gümülcine-Yunanistan
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Gençler Birliği Derneğine gidildi. Edebiyat oturumu programına katılan 
Muavin Konsolos İbrahim Halil Saklı, Batı Trakya ve Balkan Ülkelerinde 
Evladı Fatihan yazar şair ve ediplerle ortaklaşa yürütülen bu programların çok 
önemli olduğunu, Kültür Kervanı yolcularını ağırlamaktan duyduğu memnu-
niyeti aktardı.

Protokol konuşmalarından sonra edebiyat oturumunda Ahmet Fatih Gökdağ, 
Ayşe Âdem, Bünyamin Yılmaz, Hüseyin Mehmet, İbrahim Baltalı, Memiş 
Okuyucu, Mücahit Koca, Rahmi Ali, Sibel Gülistan ve Tarkan Zengin 
Kalabalık bir dinleyici topluluğuna eserlerini sundular.

Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’ndan Muavin Konsolos İbrahim 
Sakli, BAKEŞ Başkanı ve sabık Rodop Milletvekili Ahmet Hacıosman, 
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Kozlukebir Belediye Başkanı 
Rıdvan Ahmet, Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet, DEB Partisi Merkez 
Yürütme Kurulu Üyesi Yeşim Hasan, BİHLİMDER Başkanı Mehmet Emin 
Ahmet, Rodop İli SÖPA Derneği Saymanı İdris Hasan ve cok sayıda 
Gümülcineli yazar, şair ve dinleyici kitlesi şair-yazar buluşması programında 
hazır bulundular.

Türk Gençler Birliği Derneğini Kütüphanesinde yapılan sohbet esnasında 
genç bir soydaşımız, Kadir Yakıbaşoğlu’nun“Bu dünya iki parça, Yarısı sen 
yarısı ben, Bir bütün olmayı nasıl istiyorum, Bir bilsen…” dizeleriniokuya-
rak, rahmetli babaannem hep “onlar bir gün gelecekler” diye diye can verdi. 
Keşke gelişinizi ölmeden görebilseydi derken, buğulanan gözlerine bakmaya 
ne cesaretim ne de takatim vardı. Yüzündeki o ifadeanlatamadığı her şeyi 
kitap gibi önüme sermişti adeta.O an nefesim daraldı, kalbim sıkıştı, boğa-
zımda düğümlenen bir hıçkırıkla lal oluverdim.Derin bir susuşla ne cevap 
verebileceğimi ya daverilecek bir cevabımın olmadığını anlamış olmalı diye 
düşünüyorum. Demem o ki, bizden çok uzak kalmış yanıbaşımızdaki bu 
yakın coğrafyanın acılarının şahidi oldular kervanımızın her ferdi.

Batı Trakya İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (BİHLİDER) 
tarafından Kültür Kervanı yolcuları onuruna verilen akşam yemeğinde dernek 
Başkanı Mehmet Emin, Gümülcüne seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, 
Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet de hazır bulundu. Sohbetli 
akşam yemeğinden sonra kervanımız biraz hüzün biraz da umut devşirip 
kervana yol gerek diyerek Selanik’e gitmek üzere Yunanistan’a doğru yola 
koyuldu.

Mücahit Koca Türk Gençler Birliği 
Derneği Edebiyat programı.            

2 Mayıs 2018 Gümülcine-Yunanistan
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Avrupalılaşırken Ruhunu Kaybeden Şehir Selanik

Selanik Yunanistan’ın en kalabalık ikinci şehri unvanını sürdüren bir liman 
kentidir.Selanik’te yaşamakta olan bütün Türkler, 1924 yılında Türkiye’ye göç 
etmeye mecbur tutuldu. Anadolu’dan gönderilen Rumlar ise, Selanik’e yerleş-
tirildiği bu tarihten itibaren Türk tarih ve kültür izlerinin silinmesi süreci 
başlatılmış oldu. Selanik, Avrupalılaşma sürecine girerken ruhunu kaybedi-
yor. Osmanlı ve Türk izlerini arama gayretimiz bizi hayal kırıklığına uğrattı.
Camilerin kiliseye, minarelerin çan kulelerine dönüştürüldüğünü gördük. 
Adeta geçmişin tüm izleri yok edilmiştir. Osmanlı döneminden bugüne kalan 
tek anıt Beyaz Kuledir. Hisar şeklinde yapılan ve gözetleme kulesi niteliğin-
deki kule, II. Murat’ın Selanik’i ele geçirmesinin akabinde Şehrinin ve 
Osmanlının bir sembolü olarak yapılmıştır. Kule kapısında bir yazıt bulun-
makta ve yazıtın yazılma tarihi 1535 yılını göstermektedir. 6 katlı olan kule, 
30 metre yüksekliğinde ve 70 metre çapındadır. Zaman içinde Askeri 
Garnizon, sonrasında da hapishane olarak kullanıldığı söylenmektedir.
Hâlihazırda müze olarak kullanılmaktadır.

Beyaz Kule ve Kültür Kervanı Yolcuları Toplu Halde

Osmanlı dönemi eserlerinin hazin öyküsünü dinleyip de müteessir olmamak 
ya da hayıflanmamak mümkün değildir.Selanik’te Osmanlı mimarisi ve eser-
lerin başına gelenler, pişmiş tavuk başına gelmiş değildir. Bu konuda Kültür 
Kervanı yolculuğumuz esnasında öğrendiğimiz birkaç örneği vermekle yetine-
ceğim.

Selanik’in Fethinde önemli görevler ifa eden Evrenosoğlu İsa Bey’in kızı Hafsa 
Hatun tarafından 1468 yılında yaptırılan ve Selanik’i Fetheden Anadolu 
Beylerbeyi Hamza Bey’in ismi verilen Hamza Bey Cami, 1912 yılında 
Yunanlılar tarafında önce ibadete kapatılmış, camide namaz kılmayı yasakla-
mışlardır. Minare şerefesinin tepesindeki hilale tahammülsüzlüklerinden 
1925 yılında cami minaresi yıktırılarak uzun süre mültecilerin barınma yeri 
olarak kullanılmıştır. Zamanla yapıda büyük değişiklikler yapılarak ticaret 
mallarının deposu olarak kullanılmıştır. Bir ara sinema salonu olarak kullanı-
lan cami, son zamanlarda onarılarak müze olarak kullanılacağını öğreniyoruz. 
Yunan Kızılhaç’ı, mülkiyetini adına geçirmiştir. Yedi vecih üzere kıraat olunan 
Kur’an ayetlerinin sızdığı taş duvarlar, bir gün davudi sesli hafızların geleceği 
umuduyla zamana ve Yunan’a direnmeye devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Döneminde sadrazamlık; Sultan II. Beyazıt devrinde de 
Selanik sancak beyi olarak görev yapan İshak Paşa tarafından 1484 tarihinde 
Yapılan İmaret (İshak Paşa) Caminin de ibadete kapatılarak sergi salonu, 
konser ve kültürel faaliyetler için kullanıldığını söylüyor sevgili rehberimiz 
Özcan Derviş. Yeni Cami de yine 1925 yılında diğer camilerde olduğu gibi, 
şehadetleri dinin temeli olan ezan-ı Muhammedî’yi susturmak gayesi ile 
minaresi yıktırılmıştır. Minaresinin yıktırıldığı 1925 tarihinden bu yana arke-
oloji müzesi ve sergi salonu olarak kullanılmaktadır. 

Kentte hiçbir caminin ibadete açık olmadığı ancak birkaç apartman bodrum 
katının mescit olarak kullanıldığını öğrendiğimiz anki ruh halimizi yazmanın 
ne kadar zor olduğunu tahmin edersiniz herhalde…

Mustafa Kemal Atatürk’ün evindeyiz. Müzeye çevrilen bu evin duvarlarına 
serpiştirilmiş resim ve fotoğrafları incelerken, bir devrin tarihini okumuş gibi 
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oluyorum. Duvarda asılı o dönemin Selanik şehir görünüm resmindeki cami 
ve minareleri sayıyorum. Hemen evin pencerelerine yöneliyorum. Evin tüm 
pencerelerinden şehri seyre dalıyorum. Selanik’i seyrederek şehrin minareleri-
ni arıyor gözlerim. Sükutu hayale uğramanın ne meneeziyet olduğunu bu kez 
daha farklı tatmış oluyorum. O anda beraberimde olan arkadaşlara bir şeyler 
anlatmaya çalışmak istedimse de başaramayacağımı anlayan gözlerim, imda-
dıma yetişti adeta. Bazen bir çift göz ne güzel duygular yükleyiveriyor hüzün-
lü yüreklere. 

Kültür kervanının her yolcusu, aynı duyguları yaşadıklarını iyi biliyorum.
Buanlamlı sefer sonrası yeni çalışmalara start vereceklerdir, Evlad-ı 
Fatihandiyarından yüreklerine sardıkları duygularla yeni hikâyelerin kapısını 
arayacaklardır. Ayrılığın ve hüznün şiiri yeniden yazılacaktır. Hüzzam maka-
mı, boğazlarını kuşatan hıçkırıklarla; yanakların kıvrımından süzülen birkaç 
damla yaşla daha bir anlam kazanacaktır.

Selanik’te Atatürk’ün evinde asılı bulunan tabloda Selanik’teki camiler görü-
nüyor.

Bu topraklarda Osmanlı ve Türk Mührünü silip süpürme gayretlerine rağmen 
kendi deyimimle zamana ve yunana direnip, ayakta kalabilmiş diğer eserleri-
miz şunlardır. Yedi Kule, 1431 yılında Çavuş Bey tarafından Bizans surları 
içine inşa edilmiştir. 1980’lı yıllarda hapishane olarak; 1989 yılından bu yana 
açık müze olarak kullanılmaktadır.Selanik Vilayet Konağı, Osmanlı dönemi-
nin sonlarına İtalyan Mimar Vitaliano tarafından 1891 yapılmıştır. Yeni 
Hamam, 16. yüzyılda Hüsrev Kethüda tarafından yaptırılan ve 1919’a kadar 
açık bulunan Hamam, bir dönem depo olarak kullanılmış, son zamanlarda 
sinema ve taverna olarak kullanılmaktadır. Cennet Hamamı, II. Murad döne-
minde 1444 yılında yaptırılmıştır. Alaatini Köşkü, 31 Mart Vakası sonrasında 
tahttan indirilerek Selanik’e sürgüne gönderilen Sultan İkinci Abdülhamid’in 
1909-1912 yılları arasında ikamet ettiği köşktür.

Kervan yolcuları olarak kısa zaman dilimine çak fazla görülecek yer sığdırma-
nın telaşıyla hiç dinlenmeden hızlı hareket etmek zorundaydık. Yoğun bir 
programı aksatmadan icra edebilme adına aynı gün yani, 3 Mayıs 2018 saat 
12.30’da Makedonya’ya hareket edildi.

İsmi İle Başı Dertte Olan Bir Memlekettir Makedonya

Makedonya, tarihi ve kültürel değerleriyle farklı bir ülke olarak karşımıza 

Mustafa Kemal Atatürk’ün evindeyiz.
Duvarda asılı o dönemin Selanik 

şehir görünüm resmindeki cami ve 
minareleri sayıyorum.                         

3 Mayıs 2018 Selanik-Yunanistan 
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çıktı. İsmi ile başı bir hayli dertte olan devlet. Diğer bir deyişle adı başına bela 
olmuştur. Yunanistan’ın tüm itirazlarına rağmen BM tarafından 1993 yılında 
tanınmıştır. Kendisini ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Adı yüzünden 
Yunanistan’la büyük sorunlar yaşamaktadır. Makedonya ismi için Avrupa 
Birliğine alınması zor görülmektedir. 600 yıla yakın Osmanlı egemenliğinde 
kalması ve tarihi geçmişi yüzünden Türkiye ile yakınlaşmasını kolaylaştırmak-
tadır. Nüfusun yüzde 65’i Makedon, yüzde 25’i Arnavut, yüzde 4’ü Türk, 
yüzde 2’si Sırp ve yüzde 1’i Boşnaklardan oluşması, etnik husumetlerin yay-
gınlaşmasını da beraberinde getirmektedir. Yunanistan’ın Selanik’in de içinde 
bulunduğu coğrafi bölgenin ismi Merkezi Makedonya’dır. Yunanistan, kendi-
ne ait bir coğrafi bölgenin başka ülke adı olarak kullanılamayacağı iddiasını 
uluslararası arenada sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca Büyük İskender üzerin-
den yürütülen büyük bir düşmanlık var. Makedonyalı Büyük İskender’i bir 
türlü paylaşamadıklarını her iki ülke meydanlarına Kör Filip ve oğlu Büyük 
İskender heykellerini dikme yarışına girmelerinden hemen anlaşılmaktadır. 
D. Mehmet Doğan, bunlar için, “ölüler üzerinden kimlik arayışı ve savaşı var” 
tabirini kullanıyor.

Kültür Kervanı’nın Kalem Erbapları, Atatürk’ün Şehri Manastır’da

Makedonya sınırları içinde ilk uğrak yerimiz Manastır oldu. 1382 yılında 
Osmanlı topraklarına katılmış, 530 yıl Osmanlı idaresinde kalmış bir şehir. 
Manastır, Makedonya’nın ikinci büyük şehridir. Osmanlı döneminde de 
İttihat ve Terakki’nin önemli merkezi konumundaydı.1382-1912 tarihleri 
arasında Osmanlı’nın elinde olan bir kentti. Mustafa Kemal Atatürk, 
Manastır Askeri idadisinde okuduğunu bilmeyenimiz yoktur.

İlk önce Abdülhamit tarafından yapılan saat kulesindeyiz. 22 metre yüksek-
likte olan Saat kulesi, diğer eserlerde olduğu gibi bilinçli olarak tahrip edilmiş, 
tepesine bir haç yerleştirmek için en üst tepesindeki kısım değiştirilerek, tepe-
sine haç diktirilmiştir. Tarihi değeri olan orijinal saat alınarak yerine yeni bir 
saatin takıldığı, orijinal saat akıbetinin bilinmediğini öğreniyoruz.

Saat kulesinin hemen yanı 
başında bulunan Yeni Cami 
(Kadı Mahmut) camiine uğru-
yoruz. Çoğu cami gibi uzun yıl-
lardır ibatede kapatıldığını görü-
yoruz. Bir dönem farklı amaçlar-
la kullanıldığını, değerinden 
hiçbir şey kaybetmeyen cami, 
1957 yılından bu yana sanat 
galerisi olarak kullanılıyor. 
Caminin içine girmek isteyen 
ziyaretçilere izin verilmeyerek 
kapalı deniliyor. Zira bu gerek-
çeyle içeri alınmadık. Güya cami 
inşa edilmeden önce cami civa-
rında bir kilise kalıntısının ola-
bileceği savı ile kazı çalışmaları 
yapılarak, cami temelinin altı 
boşaltılarak yıkılmasını sağla-

Yeni Cami (Kadı Mahmut) camiine 
uğruyoruz. Çoğu cami gibi uzun 
yıllardır ibatede kapatıldığını 
görüyoruz. 1957 yılından bu yana 
sanat galerisi olarak kullanılıyor.          
3 Mayıs 2018 Manastır-Makedonya   
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mak amacında oldukları bilgisini alıyoruz. Caminin hem içinde hem de dış 
duvarlarının dibinde kazı çalınmaları fiilen yapıldığına şahit olduk.

Manastır’a gelmişken Osmanlının Balkanlardaki en büyük camilerden biri 
olanİshak Çelebi Cami’ye uğramamak olamazdı. Yetim ve öksüz kalan bu 
kutsal mabetlerin gözlerinin yollarda olduğu, kendisiyle dertleşecek ve halle-
şecek ziyaretçiler beklediğini en iyi biz biliriz. Şehirlerin ve tarihi eserlerin dili 
ile ruhlarının olduğunu en iyi bilen yine yazar ve sanatçılardır. Onlar, her 
çağın en iyi tanıklarıdırlar. Bize koçak açacaklarını bildiğimiz, secdeye kapa-
nan pak alınlara hasret, secdelerde bizimle tanışmayı bekleyen, gönüllerimizin 
en yüksek tepelerine konumlandırdığımız Osmanlı Cihan Devleti’nin şahe-
serlerinden olan bu mabede de uğradık. Alınlarımızı secdeye koyarak ruhunu 
sarmalayan kasveti giderirken bir taraftan da ruhlarımızı arındırdık. Osmanlı 
torunları olduğumuzu fısıldayarak özlem ve hasretini gidermeye çalıştık.

II. Bayezid devrinde, H. 912/ M. 1506 yılında, İsa Fakih ‘in oğlu İshak 
Çelebi tarafından yapılan bu caminin yine TİKA tarafından yeniden restore 
edildiğini öğrenmenin mutluluğunu yaşadık. Aynı anda yine bir teşekkür 
gönderdik TİKA’ya. Minnettarlığımızı Balkanlardan esen rüzgârlara yükleye-
rek Başkentimiz Ankara’ya yolladık.

Elmalarıyla Meşhur İki Göl Arasındaki Resne Kasabasından Transit Geçiş

Resne, 1385 yılında Osmanlı sınırları içine girmiş şirin bir kasaba. Tarihte 
Önemli görevler alan meşhur Resneli Niyazi Bey’in memleketidir. Bugün 
Kültür Evi olarak kullanılan Niyazi Bey Sarayını görmeyi çok istediğimiz 
halde önceden planlanan programlarımıza geç kalmamak için bu şirin kenti 
transit geçmek durumundaydık. Bu sebeple Niyazi Bey Sarayı önünde araba-
mızı durduran Şaire Emel Hamza Şerif ’in kendi evine çay davetini bile kibar-
ca geri çevirmek mecburiyetinde kaldık. Şaire Emel Hamza Şerif, Üsküp’teki 
Edebiyat oturumu, konferans ve şiir şölenine katılarak bir şiir okuyacağını 
ifade ederek, otobüsümüzden inip, bize yol vermiş oldu.

Makedonya’nın İncisi Ohri’de İnci Satılır

Ohri (Ohrid), Yüksek dağlar arasında, dünyanın en derin Ohri Gölü kıyısın-
da ve doğanın cömertçe ikram ettiği yeşillikler arasında konumlanmış turistik 
bir şehirdir. Türkçe Konuşan bir kuyumcudan inci alıyordum. Cennet gibi bir 
kentte yaşıyorsunuz derken, “zaten öyle bir efsanemiz var” dedi. Efsaneye göre 
Tanrı cenneti yaparken bir damla Ohri’nin üstüne düştüğünü bu sebeple, 

Eski şehirde yer alan Türk Mahallesi 
ve Ohri Gölü, UNESCO Dünya Kültür 

Mirası listesine alınmıştır.                     
3 Mayıs 2018 Ohri-Makedonya  
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Ohri’nin cennetten yeryüzüne düşen bir damla olduğunu ifade etmişti. Tabi 
ki bir efsaneydi anlattığı. Eski şehirde yer alan Türk Mahallesi ve Ohri Gölü, 
UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Ohri gerek Roma gerek-
se Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir ticaret merkeziydi. Bugün ise 
aynı konumunu muhafaza etmekle beraber Makedonya’nın en önemli turizm 
merkezi haline gelmiştir.

Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen Pir Mehmet Hayati Camii, 
Maraşlı Ali Paşa Camii ve Sinan Çelebi Camii gibi eserler ziyaret edildi. 
Eskiden Müslümanların yaşadığı mahalle gezildi. 

Makedonya’nın incisi niteliğindeki bu şehirde inci satılır diyerek, Ohri’nin 
meşhur incilerinin satıldığı çarşıya uğradık. Hediyelik eşya ihtiyacımızı temin 
ederek Ohri’deki gezimizi tamamlamış olduk.

Yorgun Ruhların Arındığı Kentin Adıdır Struga

4 Mayıs günü Struga’daydık. Makedonya’nın kadim şehri Struga, tarih ve 
kültürel zenginlikleriyle turizmin çekim merkezi. Küçük fakat şirin bir kent-
tir. Ohri gölünden doğan ve tersine akan nehir olarak tanımlanan Kara Dirim 
nehri, şehrin ortasında akarak, şehri ikiye bölmekte, ileride Adriyatik denizine 
dökülmektedir. Şehir ortasında akan Kara Dirim, şehre ayrı bir güzellik kat-
maktadır. Şehir, 1395 yılında Osmanlı devleti tarafından fethedilmiştir. Etnik 
yapı bakımından nüfusun büyük çoğunluğunu Arnavut’lar oluşturmaktadır. 
Makedon’lardan sonra Türkler üçüncü büyük etnik grubu meydana getirmek-
tedir.Şehrin dokusu, bugüne kadar ayakta kalabilen Osmanlı eserleri ve kul-
lanılan mimari tarzdan tipik bir Osmanlı şehri olduğunun ipuçlarını yakala-
mamız zor olmadı

Şehrin sembolü sayılabilecek önemde Osmanlı döneminden kalan ve 
Osmanlı mimari tarzın bütün hususiyetlerini taşıyan Mustafa Çelebi Camiye 
gidiyoruz. Bugün Makedonya İslâm Birliğinin mülkiyetinde olduğunu öğre-
niyoruz. Bu Cami ve şadırvanında de tadilat çalışmalarının yürütülmesi çalış-
maları, yarınlar adına umut ve heyecan yükleyiveriyor yüreklerimize. 

Osmanlı tarafından bu topraklar fethedilmeden önce, gönülleri İslâm’ın nuru 
ile mayalama ve fethetme seferini başlatan erenlerin kurdukları ve halen işlev-
lerini sürdüren tekkelerin varlığından haberdar oluyoruz. Gönül fethetmeden 
toprak fethetmenin zorluğunun idraki içinde olan gönül mimarlarının kurdu-
ğu bu müesseselerin,büyük bir ihtiyacı karşıladıklarının canlı şahidi oluyoruz 
Hasan Baba Tekkesinde.

Struda’ki Hasan Baba Tekkesinin geçmişi 18. Yüzyıla kadar uzandığını öğre-
niyoruz. Diğer adı ile Hayati Baba Tekkesi olarak da bilinen tekke, sohbetha-
ne, zikirhane, Çayhane ve hol bölümlerinden oluşmaktadır. Hasan Hayati 
Baba, Ohri’de cami ve tekkesi bulunan önemli gönül mimarlarından Pir 
Mehmet Hayatinin damadıdır.

Kırçova Bir Tekkeler Şehridir

Kervan, daha fazla şehir ziyaret edebilme düşüncesiyle dinlenmeden çok hızlı 
hareket etmek durumunda kalıyor. Kırçova hakkında rehberimiz Özcan 
Derviş’den özet bilgiler alıyoruz. Bu bilgilerden hareketle Kırçova’nın 1385’te 
Lala Şahin Paşa tarafından fethedildiğini öğreniyoruz. 
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Arnavutluk dağlarından gelen Müslümanlar ve Bektaşî dervişleri, kasaba aha-
lisinin kısa zamanda Müslüman olmalarına önemli katkılar sağlamışlardır.
Zamanla Halveti tarikatı ve Mevlevî tarikatı kollarının yörede kurdukları 
tekke ve dergâhlarda kalan dervişler, Müslüman nüfusun artmasına vesile 
olmuşlardır. Bir zamanlar Kırçova’dabulunan 5 tekke’den sadece bir Halveti 
tekkesi kalabilmiştir. Bu tekkenin de Sturga Halveti tekkesine bağlı olduğunu 
öğrenmiş oluyoruz.

Kırçova’daki sözü ettiğimiz Osmanlı eseri olan Halveti Hayati Çullu Baba 
Tekkesi ve camisini ziyaretimizde, tekkenin TİKA tarafından onarılarak yeni-
den hizmete açıldığını caminin girişine asılan TİKA tabelasından öğrenmiş 
oluyoruz.

Vardar Nehrinden Hayat Bulan Şehir Gostivar

Şar dağı eteklerinde uçsuz bucaksız olabildiğince tarıma elverişli bir ovadan 
geçerek, Vardar Ovası türküsü eşliğinde Şehre giriyoruz. Tüm Balkan 
Şehirleri’nde olduğu gibi ilk önce, Osmanlı döneminde inşa edilen Bir Saat 
Kulesiyle karşılaşıyoruz. Daha yakından incelemek üzere otobüsümüzden ini-
yoruz. Mutat olduğu üzere önce, Şehir merkezi hakkında bilgilendiriliyoruz.

Kentte bulunan Uluslararası Vizyon Devlet Üniversitesi’nde Türkçe dili ile 
eğitim verdiğini, yine Yahya Kemal Koleji ve Mustafa Kemal Devlet 
Okullarında Türkçe dili ile eğitim ve öğretim yapıldığını öğreniyoruz. Yine 
Arnavut asıllı Gostivar Belediye Başkanı’nın annesinin bir Türk olduğunu 
öğreniyoruz. Nüfusun yüzde 10’unu Türkler oluşturuyor.

Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan ve TYB Genel başkanımız 
Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan başkanlığında 6 kişilik bir heyet, Uluslararası 
Türk Vizyon Üniversitesi Rektörünü ziyarete giderken, biz diğer kervan yol-
cuları da şehir turumuza başlıyoruz. 

1566 yılında şehrin girişinde inşa edilen Saat Kulesi, zamanla şehrin gelişme-
siyle şimdi kentin merkezinde bulunmaktadır. Birkaç defa onarımdan geçtiği 
halde Osmanlı mimari özellikleri aynen korunmuştur. Osmanlı dönemi 
önemli eserlerinden Saat Camii, külliye (imaret) şekline inşa edildiği, ancak, 
bugün itibariyle imaretten sadece cami kalabilmiştir. Geçirdiği birçok tami-
rattan sonra aslından pek bir şey kalmamıştır.

Şehirde tam anlamıyla Osmanlı yaşam tarzının bugüne kadar gelebildiğini 
görüyoruz. Çayevlerine uğradığınızda, lokantalarına girdiğinizde, cadde ve 
sokaklarını dolaştığınızda Osmanlı yaşam biçimi, gelenek ve göreneklerinin 
halen yaşatıldığına şahitlik ediyorsunuz. 

Şu anda Gostivar’ın bir mahallesi konumunda olan Banisa Türk Köyündeki 
Genç Kalemler Derneğini ziyaret ettik. Kalabalık bir genç gurubun dernekte 
hazır olduğunu gördük. Bizi ağırlayan gençlerin ne denli heyecanlı oldukları-
nı, bize ve Türklere duydukları özlemi gençlerin gözlerinden okuyorduk.
Anadolu Türkçesiyle konuşan bu gençlerin o güzel halleri karşısında dini ve 
milli hissiyatın; milliyetçilik duygusunun anlamını, milli ve yerli kalabilme-
nin ehemmiyetini daha iyi anlıyor insan.

Genç Kalemler Derneğinin çok ulvi amaçlarla kurduklarını anlatırlarken 
elbette heyecanlandık. Türk kültür ve tarihinin araştırılması, tanıtılması, 
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gençlere benimsetilerek gelecek nesillere aktarılması, Türk dilinin geliştirilme-
si, gençlere dini ve milli meseleler konusunda bilinçlendirecek çalışmaların 
yapılması, yayınların hazırlanması, dergi çıkartılması, gençlerin yazı yazmaya 
teşvik edilmesi, gençlerin kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması, 
Kuranı kerimin öğretilmesi için kursların düzenlenmesi, sporun teşvik edil-
mesi gibi birçok amaçları olduğunu belirtiyorlardı. Kurdukları “Genç 
Kalemler Spor Kulübü”nün Şampiyon olup, 2. Lige çıktığı müjdesini bizimle 
paylaştıklarında yaşadıkları sevinci görmeliydiniz. Gençler, Gostivar kenti ve 
Banisa köyünde herkesin Türk takımlarını desteklediklerini, maçları kaçırma-
dan TV’lerde izlediklerini belirtiyorlardı. Bölgede en fazla İzlenen TV dizile-
rinin de Ertuğrul- Diriliş ve Çukur olduğunu belirtiyorlardı.

Üç Adı Olan Şehir Kalkandelen

Şar sıradağları eteğinde 50-60 kilometre uzayan yemyeşil vadiden geçerek 
şehre ulaşıyoruz. Bu şehrin üç adı bulunmaktadır. Tabi ki Kalkandelen’den 
bahsediyorum. 

Arnavutlar, Tetova; Makedon’lar Tetovo olarak şehri isimlendirmişlerdir. 
Şehrin Türkçe adı ise kalkandelendir. Anlatılan bir efsaneye göre yörenin 
Osmanlı idaresine geçmesiyle şehre yerleştirilen Türkler arasında Saruhan 
Türk göçmenleri de bulunmaktadır. Saruhan Türk göçmenler, çeşitli zanaatlar 
yanında, silahçılık ve ziraat aletleri imalatında pek mahir oldukları söylenir. 
Yaptıkları okların savaşta kullanılan kalkanları delip geçermiş. Bunu üzerine 
şehre Kalkandelen denilmiş ve bu isim bugüne kadar gelmiştir.

Şehir yemyeşil vadinin orta yerinde kurulmuştur. Köpük deresi, Kalkandelen’in 
ortasından geçerek, şehri ikiye ayırmaktadır. 

Kalkandelen’de de zaman kaybetmeden Osmanlı kültür ve tarih mirasının 
izini sürmeye başlıyoruz. Cuma namazımızı Alaca Camide kılıyoruz. Alaca 
Cami, Pena Irmağının yanı başındadır. Dış cepheleri ve iç mekânların renk 
renk çiçek motifleriyle süslü olduğundan bu ismi alan caminin kubbelerinde 
de İstanbul ve şehrini sembolize eden motiflerle süslenmiştir.

Alaca Camii 2 kız kardeş kendi bütçeleri ile 1438 yılında mimar İshak Bey 
tarafından yapmıştır. Bu iki kız kardeşlerinin türbeleri cami avlusunda bulun-
maktadır. Mezar taşlarındaki yazılardan isimlerinin Menşura ve Hurşide 
olduğunu öğreniyoruz. 17. Yüzyıl sonlarına doğru çıkan yangında büyük 
tahribat görmesinden dolayı 1833 yılında Recep Paşa oğlu Abdurrahman Paşa 
tarafından yeniden yaptırılmıştır. Bu tip rengârenk camilere Balkanlar’ın 
çeşitli yerlerinde görmek mümkündür.

Ruhsuz Bırakılan Heykeller Şehri Üsküp’teyiz

Tarihi geçmişi M.Ö. 4000 yılına kadar uzanan Üsküp, önceleri Roma ve 
Bizans hakimiyetinde kalmış, 1392 tarihinde Osmanlı hakimiyetine girmiştir. 
1912 yılında Balkan Savaşları sonrasında Sırbistan tarafından ele geçirilmiştir. 
1991 yılında Yugoslavya’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Makedonya’nın 
başşehri olmuştur. Etnik yapısının çok çeşitli olduğunu hemen gözlemleyebi-
liyorsunuz. Makedon, Türk, Roman, Arnavut, Boşnak, Yunan ve Bulgar gibi 
birçok etnik yapıdan oluşan Üsküp’te Türkçe dili, yaygın bir şekilde konuşul-
maktadır.



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN 40. YILINDA EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI334

Osmanlının izi peşinde olmayı çok sevmiş olmalıyım ki, Tarihi mekanlara 
doğru yöneliyorum. Şehri ikiye bölen Vardar nehri üzerinde kurulan Taş 
Köprüdeyiz. Nehir, sadece şehri ikiye ayırmadığını, inançlarına göre insanları 
da ikiye böldüğünü müşahede ediyoruz. Nehrin bitarafında Hıristiyanlar 
diğer tarafta Müslümanlar yaşamaktadır.

Taş Köprü Osmanlının sembolü niteliğini taşıyor. 1451-1469 tarihleri aralı-
ğında yapılan köprü, 12 ayak ve 13 kemerden oluşmaktadır. 220 metre uzun-
luğunda, 6 metre genişliğindeki köprü, Fatih Sultan Mehmet döneminde 
yapıldığından, bu isimle de anılmaktadır. Köprü muhtelif zamanlarda çeşitli 
onarımlardan geçmiştir. Bir onarım esnasında mihrabı yerinden sökülmesiyle 
oluşan büyük tepki üzerine, 2008 tarihinde yeniden yerine konulmuştur.

2014 yılından itibaren sivil mimari tarz değiştirilerek Osmanlı eserlerinin bir 
bir yok edilme çalışmalarına hız verildiğini gözlemledik. Sayısız heykeller 
yapılarak Osmanlı görüntüsünü kaybetme gayretlerinin olduğu gözlerden 
kaçmamaktadır. Makedonya, Osmanlının izini silip süpürmeye ant içmiş 
gibi. Osmanlı eserleri bilinçli olarak yok olmaya terk edildiğini, onlarca cami-
nin yıktırıldığı yerine caddelerin açıldığı, bu cadde ve meydanlara devasa 
betondan heykeller yapılarak şehri ruhsuz bıraktıklarını gördük. Bugün galeri 
olarak kullanılan 16. Yüzyıldan kalma Davut Paşa hamamı gibi, birçok tarihi 
han ve hamamlar yıktırılmış, bir kısmı da başka amaçlarla kullanıldığını 
üzüntüyle gördük. 

Kervanımızın yönetim kadrosunda bulunan 6 kişilik bir heyet, Türk Büyük 
Elçiliğimizi ziyaret ederlerken; biz de elçiliğin yakınında bulunan Mustafa 
Paşa Camiyi geziyoruz. Yavuz Sultan Selim ve II. Beyazıt zamanında Vezir-i 
azam olan Mustafa Paşa tarafından 1492 yılında yapılmıştır. Cami, 2006-
2011 yılları arasında TİKA (Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) 
tarafından yeniden restore edilmiştir. Caminin yanındaki türbede Mustafa 
Paşa sandukası ve türbenin hemen önünde kızı Ümmi Hatun’un kabri bugü-
ne kadar muhafaza edilmiştir. Üsküp’te UNESCO tarafından koruma altına 
alınan ve Dünya Kültür Mirası listesine alınan diğer camiler, en yüksek mina-
reye sahip Yahya Paşa Cami, İsa Bey Cami, Alaca İshak Bey Cami, Sultan 
Murad Cami, Murad Paşa Cami, Dükkâncık ve Köse Kadı Camidir.

Cami ziyaretlerinden sonra zaman darlığından dolayı gezimizi sonlandırarak, 
TYB Fotoğraf Sergisi ve Edebiyat Oturumu programına katılmak üzere 
Yunus Emre Enstitüsü’negidiyoruz. Önceden planlanan şekliyle icra edilen 
programa kervan yolcularımıza ilave olarak Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi 

Mustafa Paşa Camii’ni geziyoruz.
Yavuz Sultan Selim ve II. Beyazıt 

zamanında vezir-i azam olan Mustafa 
Paşa tarafından 1492 yılında 

yapılmıştır. Cami, 2006-2011 yılları 
arasında TİKA tarafından yeniden 

restore edilmiştir. Soldan sağa: 
Maksut Yiğitbaş, Cemal Şakar, Cami 

İmamı, H. Ömer Özden, Mehmet 
Sait Uluçay. 

4 Mayıs 2018 Üsküp-Makedonya
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Tülin Erkal Kara, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Şemsettin Şeker, 
Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin, çok sayıda akademisyen, yazar, şair ve 
edebiyatçılar katıldı.

Murad Hüdavendigâr’ın Şehit Düştüğü Ovanın Adıdır Kosova

Kosova, 2008’de bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlığını tanıyan ilk ülke 
Türkiye’dir. Başkenti Priştine’dir. 400 yıldan fazla Osmanlı hâkimiyetinde 
kalan Kosova’nın ikinci dikkat çeken ili Prizren’dir. Kosova’da Osmanlı döne-
minden kalan birçok cami ve tarihi eser bulunmaktadır. Bu eserlerin restoras-
yonu TİKA tarafından yaptırılmaktadır. Nüfusun çoğunluğu Arnavutça ve 
Sırpça konuşmaktadırlar. Ayrıca, Almanca ve Türkçe dili de yaygın bir şekilde 
konuşulmaktadır. 2012 yılı verilerine göre 1.816 milyon nüfusu bulunmak-
tadır. Nüfusun %90’nı Arnavut, %4’ü Sırp, %3’ü Türk ve %3’ü de guranve 
romanlar teşkil etmektedir. Yine nüfusun %95’i Müslüman’dır.

Kosova gezimize başladığımızda tarih 5 Mayıs’ı gösteriyordu. Önceden plan-
lanan programımızın aksamaması için en geç 6 Mayıs saat 12.00’ye kadar 
Kosova bölgesindeki gezimizi tamamlamak zorunda olduğumuzdan Kaçanik 
Şehrin içinden transit olarak geçiyoruz. Kosova yol kenarında Osmanlı 
mimarisinin uygulandığı Mehmet Paşa Camisini görüyoruz. Rehber görevli-
miz, Kaçanik’te Müslümanların çoğunlukta olduğunu belirtiyor.

Ankara ve Tiran’ın Kardeş Şehri Priştine

15.yüzyıldakurulan şehir uzun süre Roma daha sonra da Sırbistan hakimiye-
tine girmiş; 1389 yılında I. Kosova savaşı ile Osmanlı topraklarına katılmıştır.
Birinci ve İkinci Balkan savaşları sonrası Sırpların eline geçmiştir. I. Dünya 
savaşından sonra Yugoslavya’nın bir parçasıhaline gelen Priştine’den binlerce 
kişi yoğun baskı ve zülüm neticesinde Anadolu’nun değişik vilayetlerine göç 
etmek zorunda Kalmışlardır. II. Dünya savaşında İtalyanlar tarafından işgal 
edilen şehir; 1946 yılında özerk Kosova bölgesinin Başşehri olmuştur. Aynı 
Zamanda Tiran ve Ankara ile kardeş şehir olmuştur.

Türk Hükümeti tarafından yapılması düşünülen caminin konuşlanacağı 
Kosova Meydanı’ndan geçerek 1460 -1461 yıllarında Fatih Sultan Mehmet 
Tarafından inşa edilen Fatih Cami; Bosna Valiliği yapan Sinan Paşa tarafından 
yaptırılan Sinan Paşa ve 1834 tarihinde aslen Priştineli olan Üsküp Mutasarrıfı 
Yaşar Mehmet Paşatarafından yaptırılan Yaşar Paşa (Orta) Camilerini ziyaret 
ettik. Söz konusu bu camilerin tamamının Başbakanlık Türk İş birliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restorasyonlarının yapıl-
dığını yerinde görmüş olduk.

Birinci ve ikinci Kosova savaşlarının yapıldığı ovadayız. Kosova savaşında elde 
ettiği zafer sonrasında muharebe meydanında dolaşırken, savaşta yaralanan 
Milos Obiliç adlı Sırp tarafından arkadan hançerlenerek Şehidedilen 
Hüdâvendigâr Sultan Murad’ın Türbesini ziyaret ettik. Türbede, Türkiye 
yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan ve Doç. Dr. 
Rahman Ademi Hocalarımız Yasin-i Şerif okuyarak Murad Hüdâvendigâr 
ruhuna bağışlandı. Türbe bahçesinde 700 yaşında olduğu tahmin edilen dut 
ağacı gölgesinde türbedar tarafından bilgilendiriliyoruz. Türbenin bahçesinde 
tarihler boyu Hüdâvendigâr Murat Han Hazretleri türbesine türbedarlık 
yapanların ve Kosova Valisi Hafız Mehmet Paşa, Silistre Komutanı Rıfat Paşa, 
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İlk türbedarları Ali Hacı Buhara ile İsmail Ağa’nın mezarlarını gezme fırsatı-
mız oldu.

Bu bölgede Henüz yeri belirlenmeyen binin üstünde şehidimiz var. Bu şehit-
lerimiz hakkında kapsamlı araştırmaların başlatılması ve adlarına bir şehitler 
anıtının yapılması gerekir diye düşünüyorum.

Kosova’nın Tarihi Şehri Prizren

Prizren, Şar Dağları’nın eteklerinde kurulmuş, üç tarafı dağlarla çevrili bir 
şehir merkezidir. 20.000’e yakın Türkün yaşadığı kent nüfusunun büyük 
çoğunluğunu Arnavutlar oluşturmaktadır. Arnavutluk nüfusun büyük kısmı 
Türkçe bilmektedir. 15. yüzyılda Fatih döneminde fethedilmiştir. Her cadde-
sinde Osmanlının izini yakalamak mümkündür. Osmanlı döneminden kalma 
Namazgahı geçerek otelimize varıyoruz. Valizlerimizi otele yerleştirir yerleştir-
mez dinlenmeden, serbest gruplar halinde şehri keşfetmeye başlıyoruz. Şehir 
merkezinde 37 Cami bulunmaktadır. Biz ancak sembol niteliği taşıyan ve 
isimleri çok zikredilen birkaç eser ziyaret edebildik. Beraberimdeki arkadaşla-
rımla ilk olarak Halveti Tarikatı (Saraçhane) Tekkesine uğruyoruz. Tekke, iki 
eyvan, makam (şeyh odası), çilehane, zikirhane, çayhane ve sohbethane 
bölümlerden oluşmaktadır. Geniş bahçesinin ortasında bir de küçük bir şadır-
van vardır.

Minaresiz camileri görmüştük ancak, Prizren’de tam tersi camisiz bir minare 
ile karşılaştık. Saraçhane dedikleri bölgede Osmanlı dönemine ait cami, önce 
Sırplar tarafından askeri depo olarak kullanılmış, bilahare Sırplar tarafından 
caminin yıktırıldığını öğreniyoruz. Böylece camiden ayırdıkları minare mah-
zun ve kederli duruşuyla adı, camisiz minare olarak kalmıştır.

Tavsiye üzerine Prizren meydanına iniyoruz. Bu meydana Şadırvan Meydanı 
da denilmektedir. Meydanın ortasındaki şadırvandan su içerek tutulan dilek-
lerinin kabul edildiği inancı o kadar yaygın ki, adeta insanlar su içmek için 
veya dilek tutmak için şadırvana hücum ediyorlardı. Bu arada TYB Şeref 
Başkanımız D. Mehmet Doğan, yıllar önce geldiğinde dilek tuttuğunu ve o 
tarihten sonra sürekli edebiyat ödülleri almaya başladığı esprisini patlatıverdi.

O gün şadırvan meydanında mahşeri bir kalabalık, dikkatimizi çekmişti.
Adeta Şehir boşalmış, bu meydana akmıştı. Kalabalığın esbabı mucibesini 

Sultan Murad Hüdâvendigâr’ın 
Türbesini ziyaret ettik. Türbe 

bahçesinde 700 yaşında olduğu 
tahmin edilen dut ağacı gölgesinde 

türbedar tarafından bilgilendiriliyoruz. 
5 Mayıs 2018

 Sultan Murad Türbesi-Kosova
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öğrenmeye çalışıyoruz. Meğer yarın 6 Mayıs Hıdırellez Günü kutlamaları 
olacak. Bir gün önceden halk bu meydanda toplanıp, sözü ettiğimiz şadırvan-
dan su içip dilek tutuyorlar. Bekarlar bugünden gözüne kestirdikleri kızları 
belirleyip 6 mayısta kendilerine çiçekler taktim edecekler. Çiçek kabul eden 
kızın da oğlana gönüllü olduğu kabul edilerek, durumu ailelerine ileterek 
evlenmelerinin ilk fitilini ateşlemiş olacaklarını öğreniyoruz. 

Prizren (Şadırvan) Meydanı yanı başındaki Sinan Paşa Cami minaresinden 
ikindi vakti namazı için davet çağrısına koşuyoruz. Bu arada cami konusunda 
da geniş bilgi almış oluyoruz.

Yunus Emre Enstitüsü’ndeki programa geçiyoruz. TYB 40. Yıl Fotoğraf ve 
afişleri sergisiyle başlayan program Mehmed Âkif Paneli, Kosovalı şair ve 
yazarlar ile TYB ekibinde yer alan şair ve yazarların eserlerini seslendirmele-
rinden sonra, Prizren Şehir Müzik Topluluğu konseriyle 5 Mayıs programını 
tamamlamış oluyoruz.

Ertesi sabah Önceki yıllarda iki defa üst üste seçilen Müftü hocayla tanışma 
ve sohbet etme imkânı bulduk. Yeni yapılan seçimi tekrar kazandığı halde 
göreve başlatılmadığını, yerine atanmış bir müftünün göreve getirildiğini 
öğreniyoruz. Prizren şehrinin en büyük Osmanlı camisi bayraklı camiyi ziya-
retten sonra, “yolcuya yol gerek” diyerek, kervan, Osmanlı izini sürmek üzere 
yeniden yollara vuruyor kendini.

Siyasi ve Toplumsal Olaylarla  Yorgun  Düşmüş Devletin Adı  Arnavutluk’tur

Arnavutluk, Müslüman ve Hıristiyan dinine mensup azlıklardan oluşmuştur. 
Nüfusun ekseriyeti Müslümanlardır. Resmi dili Arnavutça olmakla beraber, 
çok farklı diller kullanılmaktadır.

Bunların başında sırayla Yunan, İngilizce, İtalyanca, Sırpça, Romence, 
Almanca ve Türkçedir.

Arnavutluk, tarihi süreç içinde komünizm etkisinden en fazla zarar gören, çok 
çetin siyasi ve toplumsal olaylar yaşayarak yorgun düşmüş, adeta, dünya ile 
irtibatı yok denecek hale gelmiş talihsiz bir devlet sürecinden geçmiştir. 1991 
yılında sosyalist cumhuriyetin yıkılıp, yerine, Arnavutluk cumhuriyetinin 
kurulmasıyla söz konusu izolasyonlardan ancak kurtulabilmiştir.

Yunus Emre Enstitüsü’ndeki 
programa geçiyoruz. TYB 40. Yıl 
Fotoğraf ve afişleri sergisiyle 
başlayan program.                         
5 Mayıs 2018 Prizren-Kosova
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Arnavutluk’un İşkodra şehrindeki gezi programımızı 7 Mayıs günü öğle saat-
lerine doğru tamamlama gayretiyle İşkodra turuna başlıyoruz.

İşkodra, Yakılan ve Yıkılan Camilerin Dumanlarıyla 
Halen Kapkaranlık Bir Şehir

Ticaret yollarının üzerinde bulunmasıyla özel öneme haiz İşkodra’nın tarihi 
geçmişi, M.Ö. 4000 yıllara kadar gitmektedir. Sırp hakimiyetinde iken 
1470’te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. 1913 tarihinde 
Osmanlının elinden çıkmış, bir müddet Macar ve Avusturyalılarda kalmışsa 
da kısa süre sonra idare yeniden Arnavutluk’a devredilmiştir.

Akdrim ve Boyana nehirleri İşkodra’da birleşerek Adriyatik denizine dökülü-
yor. Boyana Nehri İşkodra kalesinin eteğinde akmaktadır. Bu iki nehirle ve 
şehir çevresini kuşatan yeşilliklerle kucaklaşan İşkodra’ya ayrı bir güzellik 
katmaktadır. Ayrıca, Osmanlı döneminin insanlarda uyandırdığı merak, 
turizm hareketini daha da diri tutmaktadır.

Öngörülen süre içinde mümkün mertebe çok yer görebilme adına hızlı hare-
ket etme durumundayız. İlk durağımız Şehir merkezindeki Hasan Rıza 
PaşaŞehitlik anıtı oluyor. Şehitleri dua ve niyazlarla anmış olduk.

Edebiyat oturumunda bir konuşma yapan Türkiye Büyükelçiliği Eğitim 
Müşaviri Asım Sultanoğlu, Yazar, Kültür ve sanat adamlarının bu bölgeye 
gelip gözlemlerini yazmalarını önemsediğini belirterek, bereketli bir yolculuk 
dileğinde bulundu. Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Zafer Kıyıcı ise Kültür 
Kervanı balkanlarda düzenlenen bu etkinliklerle kültürel köprülerin temelini 
oluşturacağına vurgu yaptı. TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, gezi 
buyunca yapılacak etkinlikleri özetledikten sonra Ahmet Fatih Gökdağ, 
Aykut Ertuğrul, Necip Tosun, Blerta Mlloja, Mücahit Koca, İsmail Bozkurt, 
Ömer Fuçia, Bünyamin Yılmaz ve Memiş Okuyucu kendi eserlerinden 
örnekler verdiler. TYB’nin “100 Yıl Sonra İlim Heyeti Çanakkale’de” belgese-
linin gösterilmesiyle edebiyat oturumu tamamlanmış oldu.

Sadece Osmanlının izlerini silmek adına Sırplar tarafından yıktırılan Pazar 
yerine uğruyoruz. Tarihi Pazar yerinden eser yok. Yıktırılıp caddeye çevrilmiş.
Eski Türk mahallesindeyiz. Eskiden şehrin merkezi burada kurulmuştu. 
Şimdilik buraya eski İşkodra veya Türk mahallesi denilmektedir. Komünizm 
döneminden geriye kalan tek cami olan Kurşunlu Cami buradadır.

Buşatlı Mehmet Paşa tarafından 1773-1774 tarihlerinde Rozafa Kalesi ile 
Drin Nehri arasında inşa ettirilen İşkodra’daki Buşatlı Mehmet Paşa diğer 
adıyla Kurşunlu Camii’nin hüzünlü öyküsünü, komünizmin Osmanlı eserle-
ri ve din üzerinde yaptığı tahribatta yaşanan acıları kısaca anlatarak, hissiyatı-
nızı az da ola kamçılamak istiyorum.

Kurşunlu Camii, komünizm dönemindeki yıkımlardan kurtulan tek camidir. 
Arnavutluk’ta, komünist rejim döneminde ülkede dinin yasaklanmasıyla iba-
dethaneler kapatılmış, yakılıp yıktırılmıştır. Ayakta kalmayı başaran nadir 
eserlerden biri olan Kurşunlu Camii de o dönemde depo olarak kullanılarak 
tahribine göz yumulmuştur. Komünist rejimin sona ermesinin ardından 
Kurşunlu cami, Müslümanlarca İslâm’ın sembolü olarak kabul edilmiştir. 
Camii’nin yanı başındaki mezarlıkta yatanları ziyaret etikten sonra Camiye 
girmeye çalışıyoruz. Her tarafı su basmış, suyun camiye doluşmaması için 
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etrafına derin kanallar açılmıştır. Kanalı geçip camiye girebilmek için kanal 
üstüne atılmış, demirden yapılmış bir iskele parçasını kullanıyorsun. 

Ya Rabbi! küçük yaşta anne ve babamı kaybettim ama Kurşunlu caminin 
öksüz ve yetimliği yanında yetim büyüdüm demekten utanır oldum. O anki 
Ruh halimi anlatmam mümkün değil. Yüreğim kabardı. Kinden mi, hüzün-
den mi? Bildiğim tek şey, yüreğimin kabardığı…

Ruhumun olabildiğince 
daraldığı bugünde diz 
çökerek, camiyi bu halde 
bile bize ulaştıran rabbi-
me şükre mi durayım 
yoksa ellerimi olabildiğin-
ce göğe kaldırarak birileri-
ne lanetler mi okuyayım 
kararsızlığı içinde iken, 
kendimi secdede buluver-
dim. Gözyaşlarım, renkle-
ri soluk, eskimiş kilim ve 
savanlarına ne yazdığına 
bakmadan kendimi dışarı 
atıverdim. Dikkat buyur-
dunuz mu bilmem. Kilim ve savan dedim. Balkanların ayağa kalkma vakti 
geldiğinde en güzel halılarla elbet tanışacak Kurşunlu Camimiz. Evet o bizim-
di ve yine bizim olacaktır.

Çünkü, Abdurrahman Müftü öyle diyordu. “Balkan Ülkelerinde İslâm, 
Osmanlı torunlarının buralara gelişleriyle ihya olunacaktır. Dedem, 
“Osmanlılar yeniden gelecekler. Yeter ki ümidinizi tüketmeyiniz. İnancınızı 
yitirmeyiniz. Zorluklara direniniz ve onların gelişini bekleyiniz” diyordu. 
Zira, kültür kervanımız kutsal Berat gecesinde yola çıkarken şeref Başkanımız 
D. Mehmet Doğan, “Kaleminizle bir sefere çıkıyorsunuz” demişti. 

“Sefer bizim Zafer Allah’ındır.” Rahmetli ninem, “dil, Allah’ın kalemidir” 
derdi hep. Şeref başkanımızın dili Allah’ın kalemi olur dilerim. Yeter ki dile-
sin. O, Ol emriyle oldurandır elbet.

Abdullah Müftüya, Osmanlı döneminden beri bu Tük mahallesinde yaşamış 
çok güzel bir Türkçesi var. Camiyi ziyaretimiz esnasında O, boş arazide ot 
biçiyordu. Evet. Arnavut asıllı Abdurrahman Müftüya’yı dinlemeye devam 
edelim. 

Eski İşkodra’da bir zamanlar 30 tane caminin olduğunu, Komünizmin gelme-
siyle Kurşunlu cami dışında tüm camileri yıktıklarını anlatırken, “Dedemin 
dediği gün geldiğinde, Türkler gelecek ve buralarda İslâm ihya olacaktır”İnan-
cını tekrar tekrar ifade ediyordu. Beni takip ediniz diyerek biraz öteye götürdü 
bizi. Aha burada 600 yıl önce yapılan Tabakhane Camisi varmış. Sadece 
minarenin birkaç basamağı kalmış. “Yıktılar” derken sesinde hafif bir titreme-
nin belirdiğini hissettim.“Ailemiz çok kalabalık. Burada yaşardık. Komünistler 
buraya geldiğinde ilk defa bizim evleri ateşe verdiler. Ailemizden çok adam 
öldürüldü. Bunlar arasında dedemin kardeşi de vardı. Büyüklerimiz ve biz o 
günleri asla unutamayız” derken, birden sesi titreyivermişti. 

Ruhumun olabildiğince daraldığı 
bugünde diz çökerek, camiyi bu halde 
bile bize ulaştıran rabbime şükre mi 
durayım yoksa ellerimi olabildiğince 
göğe kaldırarak birilerine lanetler mi 
okuyayım kararsızlığı içinde iken, 
kendimi secdede buluverdim. 
Kurşunlu Camii. 7 Mayıs 2018 
İşkodra-Arnavutluk
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Bu Tabakhane Camisi aslına uygun olarak TİKA tarafından yeniden yapılaca-
ğı haberini de Müftüya’dan Öğreniyoruz. Abdurrahman Müftüya, “Dedem 
Esat Müftüya İşkodra’da 45 yıl Müftülük yaptı. Şehir Kütüphanesinden daha 
büyük bir kütüphanesi ve arşivi vardı. Kütüphane, gelen komünist idare tara-
fından büyük çapta yağma edildi. Halen Kütüphanemiz duruyor. Ancak 
araştırma yapacağız diye alınan çoğu belge geri gelmedi. Biz de toplayamadık. 
Geçenlerde TİKA’dan gelip arşivimizi taradılar. Arşivde Tabakhane Camii’sinin 
planlarını ve resimlerini buldular. TİKA bu planları götürdü. Çalışmalar bit-
tiğinde hem kurşunlu caminin onarımı hem de Tabakhane camisi yeniden 
yapılacaktır.”

Akdrim ve Boyana adlı İki nehri Kucaklayan Yeşil İşkodra, Yakılan ve Yıkılan 
Camilerin Dumanlarıyla Halen Kapkaranlık Bir Şehir olarak anılması, büyük 
bir talihsizlik olsa gerek. Bu toprakların gök kubbesinde yeniden hilalin gör-
kemli doğuş gününde buluşmak üzere, 7 Mayıs saat 10.00 dolaylarında 
İşkodra’ya veda ediyoruz.

Karadağ’ın Bar’ı Var

Osmanlının Rumeli ve Balkan bölgelerinde fetihlere başladığı tarihlerde 
Karadağ, Venediklilerin hakimiyetinde bulunuyordu. Fatih Sultan Mehmet 
zamanında Karadağ, Osmanlı hakimiyetine girmekle beraber, bu tam bir 
hakimiyetten öte yarı özerklik bir statü uygulanıyordu. 1878 yılından sonra 
da tamamen Osmanlı hakimiyetinden çıkmıştır.

Karadağ, Balkan ülkeleri arasında doğal zenginliklere sahip, tarihle doğanın 
uyumlu bir şekildekucaklaştığı en şanslı ülkelerden biridir.

7 Mayıs tarihinde saat 12.00 dolaylarında bu ülkenin sınırlarından içeri giri-
yoruz. Adriyatik Denizi kıyısından Bar şehrine doğru ilerliyoruz. Bar Şehri, 
sırtını Karadağ dağına dayamış, bir tarafı Adriyatik denizine sahil konumda. 
Nar bahçeleri arasından şehre giriyoruz. Zeytin, İncir ve kiraz bahçelerin 
yoğunluğu dikkatimizi çekti. Şehirde tipik bir Akdeniz ikliminin hâkim oldu-
ğunu hemen hissedebiliyorsunuz. 

Bar şehri Stari Bar (eski) ve Novi Bar Yeni) iki kısımdan oluşuyor. Biz Eski 
Bara doğru Yöneliyoruz.

Karadağ dağı uzantısı üzerinde kurulan Bar kalesindeyiz. Eski Şehir, kale 
surları içinde kurulmuştur. Osmanlı döneminde kaleye bazı ilavelerin yapıl-
dığı kale içinde ve dışında surların bitişiğinde olmak üzere iki cami yaptırıl-
mıştır. Ayrıca kalenin giriş kapısı önünde cami amacıyla da kullanılan mina-
reli iki tekke bulunmaktadır.

Osmanlı döneminde kale içinde bir hamam inşa edilmiştir. Yine kale içinde 
II. Selim zamanında yaptırılan Ömer Ağa camiyi ziyaret ediyoruz. Son Sırp 
savaşında Caminin bombalandığı, kubbesinin tamamen yıkıldığı, TİKA tara-
fından onarıldığı bilgisini alıyoruz. 

Kalenin büyük giriş kapısının hemen önünde iki minareli Nakşibendi tekke-
si inşa edilmiştir. Kitabesinde (Ahmet Ağa Nakşibendi Tekkesi Sahibu’l-
hayrat Haseki Ali Ağa M.1819) yazılıdır. Yine bu tekkenin yanı başında 
Nakşibendi Hasan Ağa tekkesi bulunmaktadır. Bu her iki tekke aynı zamanda 
cami olarak kullanıldığını öğreniyoruz.
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Budva Şairler Meydanında Şiir Okunur

Meydanları ile ünlü Karadağ’ın Budva şehrine giderken güzergahta bulunan 
çok ilgiç bir tatil adasıyla karşılaşıyoruz. Sveti Stefan. Arnavut kaldırım taşla-
rıyla döşenmiş dar sokaklar, kırmızı çatılı evleri ve muhteşem berrak masmavi 
denizi ile dikkatleri çeken Sveti Stefan köyü, Budva’ya 5 km mesafededir. Bu 
tatil köyünü Amerikalı bir iş 
adamı satın alarak turizmin 
hizmetine sunmuştur. 
Gecelik bir oda fiyatı 1000 
dolar olduğunu rehberlik 
yapan Özcan Derviş 
Kardeşimizden öğreniyoruz.

Tatil köyünü fotoğrafladık-
tan sonran 5km ileride 
Budva şehrine varıyoruz. Budva Şehri Adriyatik denizi kıyısında yer alan 
Karadağ devletinin en turistik merkezidir. Marinası, çok lüks bina ve otelle-
riyle meşhurdur. Budva’da çok sayıda Türk ve Amerikalı iş adamlarının otel-
leri bulunmaktadır.Şehirde çok az Müslüman yaşamaktadır. Osmanlılar, 
Liman kenti olan Budva’yı fethettikten sonra taahhüt edilen vergiler karşılı-
ğında idareyi Venediklilere bırakmışlar. 

Venedikliler tarafından şehir surları içerisinde inşa ettikleri muhteşem devlet 
binaları, kiliseler, Kültür merkezleri Hapishane gibi yerleri gezdik

Budva Şairler meydanında Özcan Derviş, meydan hakkında kısa bilgiler 
verdi. Muayyen zamanlarda Şairler, meydanın ortasındaki mermer sütuna 
çıkıp şiirlerini okurlarmış. Türkiye Yazarlar birliği Şeref Başkanımız D. 
Mehmet Doğan, “Bu sütuna çıkıp şiir okuyacak babayiğit yok mudur? deme-
siyle bir çırpıda sıçrayarak sütuna çıkıp şiir okumamla kervan yolcuları büyük 
bir keyif almışlardı. Şair dostlarım Faruk Uysal, Hanifi İspirli ve Mehmet 
sarmış Sütuna gecikmeyle çıktıklarında şiir okuma zevki bana kalmıştı.

Marinayı dolaşarak Budva turumuzu tamamlamış olduk.

Denizcilerin En Korunaklı Liman Kenti Kotor

Orta çağ döneminden kalma Venedik mimari tarzın hâkim olduğu şehir, 
tarihi zenginlikleriyle görülmeye değer bir liman şehridir. M.Ö. 5. Yüzyılda 
kurulduğu söylenen şehir Roma döneminden sonra bir Dalmaçya şehri olarak 
Müslümanlar, Bulgarlar ve Sırplar tarafından sahiplenmiştir. Venedik ve 
dolaylı yönden Osmanlı döneminde Venedik mimari tarz benimsenmiştir. 
Etrafı Adriyatik denizi ile çevrili küçük nüfuslu bir koy şehridir. Dünden 
bugüne denizcilerin güvenle sığınacağı bir liman niteliğindedir. Şehre mey-
danlar kenti denilebilir. Ortodoks Katolik kilise çan kulelerinin birbirleriyle 
adeta yarıştığı, muhteşem Venedik mimari eserleriyle karşılaştık. Burada ciddi 
bir Osmanlı izini yakalayamadık. 

Muazzam tarihi dokusuyla dikkati çeken Kotor’un eski mahallesinin dar ve 
karmaşık sokaklarından geçerek, 8. yüzyıldan kalan saat kulesi, 12.yüzılda 
kalan Marija Kilisesi, 19. yüzyıl Napoleon Tiyatrosu, Nicolas kilisesi, Pima 
Şair Ailesi evi, Büyük Elçilik Binası, Güzel Sanatlar Galerisi, Un Meydanı, 
Silahlar Meydanı ve 15.yüzyıldan kalan Utanç Taşı gibi tarihi yerleri gezerek, 

Budva şehrine giderken güzergahta 
bulunan çok ilginç bir tatil adasıyla 
karşılaşıyoruz. Sveti Stefan. 
7 Mayıs 2018 Karadağ 
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8 Mayıs’ın geç saatlerinde Poçitel Türk kasabasına gitmek üzere Kotor’dan 
ayrıldık.

Poçitel (Poçitely), Osmanlı’nın Taş Yapılı Sınır Karakoludur

Poçitel Türk Kasabası, taş döşeli dar sokakları, taştan yapılan geleneksel 
mimari tarz evleri ile öne çıkan, Bosna (Nevatra) Nehri’nin kıyısında kurul-
muş Osmanlının bir uç köyüdür. Osmanlı döneminde Hersek eyaletine bağlı 
bir Türk köyüydü. Köydeki en eski yapının 1383 yılında Kral Stephan tara-
fından yapılan kaledir. 1463 yılından Sonra Fatih Sultan Mehmet zamanında 
kale daha da büyütülüp muhkem hale getirilmiştir. Bu yıllarda kale içinde 
Şişman Ali Ağa camisi, saat kulesi, gözetleme kulesi, medrese, imaret, hamam 
ve Paşa Kulesi gibi birçok eser yapılmıştır. Bu eserler UNESCO Dünya 
Kültür Mirası Listesine alınmıştır. 1992-1994 yılları arasında Poçitel kasabası, 
kale ve kale içinde bulunan tüm tarihi yapılar; Cami, kuleler, han, hamam, 
medrese ve imaret gibi eserler, Hırvatlar tarafından yoğun şekilde bombardı-
mana tabi tutularak ağır hasarlar görmüştür. Savaştan sonra bu eserler onar-
maya başlanmış ve restorasyonları devam etmektedir. Bu yörenin Bosna ve 
Hersek’in hızlı bir şekilde İslâm’a ilgi duyarak İslâmlaşmalarının temelinde 
Osmanlının askeri gücü ve Blagay Tekkesinin İslâm’ı tebliğ metodunun etki-
li olduğu söylenmektedir. 

Blagay’da Alperenler Tekkesi

Blagay, Buna Nehri’nin doğduğu yerde küçük bir yerleşim yeri. Blagay, en 
fazla ziyaret edile yerleşim yerlerindendir. Burayı önemli ve vazgeçilmez kılan 
hemen yanı başındaki dağdan doğan Bune Nehri ve 7 Alperen’in kurduğu 
Alperenler tekkesidir.

Muhteşem doğanın hâkim olduğu bu yörenin 1465’te Osmanlıların eline 
geçtiği tarihten sonra Erenler Tekke’nin kurulduğu söylense de Alperenlerin 
bu tarihten yıllarca önce 1300 yıllarında Piri Türkistan Ahmet Yesevi 
Hazretlerinin müridi Sarı Saltuk, yanına 700’e yakın Alperen alarak 
Balkanlara ve oradan da Anadolu’ya dağılarak İslâmî irşat faaliyetlerine başla-
dıklarını yazan kaynaklar olduğunu hatırlatmak gerekir. Bu konuda 
Saltuknamede önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu alperenlerden 7 kişi 
Blagay’da tekkelerini kurmuşlardır. 

Tekke, halk arasında Blagay Tekkesi, Bektaşî Tekkesi, Sarı Saltuk tekkesi, 7 
Alperenler tekkesi gibi isimlerle anılır olmuştur. 

Boşnakların Biz Osmanlıyız ya da biz Türk’üz elhamdülillah demelerinin asıl 
sebebi, alperenlerin hoşgörülü tavırları, İslâm’ı anlatma metotlarından dolayı 
alperenlere duydukları hayranlıktır. 

Alperenler tekkesi iki katlı olup, Sohbet odası, Zikir Odası, çayhane, çilehane 
ya da itikaf odası, dinleme odaları, banyo, mutfak ve balkon bölümlerinden 
oluşmaktadır.

Kuruluş sıralarından itibaren Bektaşî babaların kullandığı Tekke, daha sonra 
Kadiri, şimdi de Nakşibendi tekkesi olarak kullanılmaktadır. Her haftanın 
Perşembe ve Cuma günlerinde tekkede zikir yapıldığı bilgisini alıyoruz. 
Ayrıca her gün öğrencilere yönelik kuran kursu verilmektedir.
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Unutulmayacak Acılarla Kanayan Yüreğimizdir Mostar

Mostar, Hersek Bölgesinin Başkentidir. Nevatra Nehri şehrin ortasından 
geçerek şehri ikiye böler. Bu nehrin üzerine kurulu olan Mostar Köprüsü, 
Mimar Sinan’ın öğrencisi 
Mimar Hayreddin tarafın-
dan yaptırılmıştır. Mostar 
Köprüsü, Şehrin sembolü 
niteliğini taşımaktadır. 
1993 yılında Bosna Hersek 
savaşında Hırvat topçuları-
nın yoğun top atışlarıyla 
yıkılışı, dünya devletlerini 
ayağa kaldırmıştı.

TİKA, 1997 yılında 
UNESCO ve Dünya Bankası’ndan aldığı desteklerle köprü yeniden aslına 
uygun olarak yapıldı. Mostar Köprüsü, Bosna Savaşı’nda duyulan acıların, 
verilen kayıpların, atılan çığlıkların, dökülen gözyaşlarının unutulmaz sembo-
lü haline geldi. Mostar, Müslümanlar için elbette çok anlam ifade etmektedir. 
Anca, biz Müslüman Türkler için unutulmayacak acılarla kanayan yüreğimiz-
dir. Mostar. 

Köprü üzerinde toplu fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirmek istedik.

Mostar’da ziyaret edip etkilendiğimiz diğer iki eser, Mimar Sinan tarafından 
1557 yılında yapılan Karagöz Bey Camii ve Koski Mehmet Paşa Camii…Her 
iki caminin de Bosna Savaşı’nda büyük tahribat gördüğü, savaş sonrası yeni-
den onarıldığının sevincini yaşadık.

Şehir gezintisi dışında Mostar Yunus Emre Enstitüsünde TYB 40. Yıl Fotoğraf 
ve afiş sergisi düzenlendi. Edebiyat Oturumunda Dr. Nazif Öztürk tarafından 
“Evkafın Kültürel Boyutu Ve Balkan Vakıfları” konulu konferans verdi. 
Boşnak yazar Nusret Omerika kitaplarını tanıttı. Süleyman Cikotic, Bosna-
Hersek’te  edebiyat  çalışmalarını anlattı. Akademisyen Dr. Senad Hasanagiç, 
yaptığı edebi konuşmada, milletlerin ve dinlerin medeniyet tasavvurlarına 
değinerek, Hristiyan medeniyetinin bir zulüm olduğunu vurguladı. Caner 
Arabacı, Cemal Şakar, Cihat Zafer, Fahri Tuna, Maksut Yiğitbaş, Mehmet 
Sait Uluçay, Nazım Payam ve Rahman Ademi, şiir hikâye ve denemelerini 
dinleyicilerle paylaşmaya buradan da devam ettiler.

Osmanlı Tarafından Kurulan Aliya İzzetbegoviç Şehri Saraybosna

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) kuruluşunun 40. yılı kapsamında düzenle-
nen “Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı” konulu etkinliğin son durağı 
Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’dayız.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna, ülkenin idari ve kültür merkezidir. 
Saraybosna, 15.yüzyıl ortalarında İshakoğlu İshak Bey (İsa Beg/İshakoviç) 
tarafından Osmanlı hakimiyetinin merkezi olarak kurulduğu tahmin edil-
mektedir. Yani Bir Osmanlı Şehridir. Ziyaret ettiğimiz Sebil, 1529’de yapılan 
ve Durak Camii olarak da bilinen, Başçarşı Camii, 1457 yılında İsa Bey tara-
fından yapılıp Fatih Sultan Mehmet’e armağan edilen Hünkar Cami, 16.
yüzyılda yapılan Gazi Hüsrev Bey Cami ve Gazi Hüsrev Bey Medresesi, 17.

Unutulmayacak Acılarla Kanayan 
Yüreğimizdir Mostar. 
8 Mayıs 2018 Mostar-Bosna-Hersek

Mostar Yunus Emre Enstitüsünde 
Mehmet Sait Uluçay şiirini 
dinleyicilerle paylaşırken.                    
8 Mayıs 2018 Mostar-Bosna-Hersek
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yüzyılda yaptırılan Saat Kulesi, Osmanlı döneminin en önemli ve görkemli 
eserlerin başında gelmektedir. 

Kervanımız, Osmanlı mirası bu eserleri ziyaretten sonra şehitliğe uğruyor. 
Saraybosna savaşında verilen şehitlerin yattığı şehitliğin ortasında şehitleriyle 
adeta koçak koçağa yatan Aliya izzetbegoviç ve Şehitlerin ruhuna Yasin-i Şerif 
bağışlıyoruz. Şehitliğin yanı başındaki Osmanlı mezarlığına giderek ecdada 
fatihalar gönderdik.

Son durakta son Edebiyat Kültür ve Sanat Oturumunu gerçekleştirmek için 
Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürlüğü’ne gidiyoruz.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürlüğü’nde yapılan son edebiyat otu-
rumunda konuşan TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, 40 Türk yazar, şair, 
akademisyen ve bilim adamımızı kendimizden asla ayrı görmediğimiz Evladı 
Fatihan ile buluşturup, Balkanlardaki şair ve yazarları bir araya getirip birikim 
ve tecrübelerini birbirlerine aktarmalarını sağlamayı önemli bir olay görüyo-
ruz. Bosna Hersek Yazarlar Birliği Başkanı Hadzem Hajdarevic de iki ülkenin 
edebiyat dünyasını tanımak için bu tür etkinlikleri önemsediğini, Türkiye ve 
Bosna Hersek’ten çok sayıda edebi eserin karşılıklı dillere çevirilerinin olma-
masının bir eksiklik olduğunu, bu tür faaliyetlerin söz konusu eksikliklerin 
giderilmesine katkı sağalacağını ifade etti.Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü 
Müdürü Mehmet Âkif Yaman ise, “Türkçe Her yerde” sloganıyla yola çıkarak, 
“Tercihim Türkçe” projesi kapsamında Bosna-Hersek’te 8 bin 250 öğrencinin 
Türkçe eğitimi aldığını belirtti.

Gezdik, Gördük ve Yapacaklarımız Var Döndüğümüzde

Kadim bir kültürün izini süren kırk yolcuyduk. TYB Şeref Başkanı D. 
Mehmet Doğan ve TYB Yazarlar Birliği Genel Başkanı Musa Kâzım Arıcan 
refakatinde kutlu bir izin peşine düştük. Kalemle girilen bir seferdeyiz biz.“-
Sefer bizim, zafer Allah’ındır” diyerek gönül coğrafyamızın gezginleri olduk.
Bazen Kırcı Ali olduk Rodop dağlarında. Ne avlar yakaladığımızı ancak biz 
biliriz. Şar dağlarından selamlar yükledik deli rüzgârlara. Kalemlerine sarılma-
sı için cümle ediplerin… Bazen İbrahim Şerif ’in boğazında hıçkırık olduk, 
bazen özgürlük savaşı verenlerin umudu olduk. 

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü 
Müdürlüğü’nde yapılan son edebiyat 

oturumunda konuşan TYB Şeref 
Başkanı D. Mehmet Doğan, 40 Türk 

yazar, şair, akademisyen ve bilim 
adamımızı kendimizden asla ayrı 
görmediğimiz Evlad-ı Fatihan ile 

buluşturup, Balkanlardaki şair ve 
yazarları bir araya getirip birikim ve 

tecrübelerini birbirlerine aktarmalarını 
sağlamayı önemli bir olay görüyoruz. 

Bosna Hersek Yazarlar Birliği 
Başkanı Hadzem Hajdarevic de iki 

ülkenin edebiyat dünyasını tanımak 
için bu tür etkinlikleri önemsediğini, 

Türkiye ve Bosna Hersek’ten çok 
sayıda edebi eserin karşılıklı dillere 

çevirilerinin olmamasının bir eksiklik 
olduğunu, bu tür faaliyetlerin söz 
konusu eksikliklerin giderilmesine 

katkı sağalacağını ifade etti.               
8 Mayıs 2018 Mostar-Bosna-Hersek
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Gönül coğrafyamızda çağlayan ırmaklarda arındık. Alperenlerin tekkelerinde 
duruldu ve sükûn buldu coşkun ruhumuz. Şairin, “Bu dünya iki parça, Yarısı 
sen yarısı ben, Bir bütün olmayı nasıl istiyorum, Bir bilsen.”

Bir ve beraber olmanın hayali peşinde koşan kervanın 40 yolcusu olarak lal 
olduğumuz anlar, bülbül olup şakıdığımız anlar oldu.

Ziyaret ettiğimiz her devletin her şehrinde minarelerin ucunda sökülen hilalin 
hüznünü yaşadık. Selanik’te, Osmanlı eserleri saat kulelerine takılan haçlar 
yüreklerimizi kanattı adeta.

Nihayet kervanımız bu karmaşık duygularla yurda döndü. Şimdi yapacakla-
rımız olmalı. 

Mesela seçilmiş müftünün sancılarını unutmamalıyız. İsa Bey kızı Hafsa 
Hatunun ruhunu şad etmek için Hamza Bey Caminin hikâyesini yazmalıyız. 
Yıkılan minarelerin, depo olarak kullanılan camilerin şiirini yazmalıyız. 
Ruhsuz bırakılan  şehirleri anlatmalıyız. Alperenleri yeniden çağırmalıyız 
hikâyelerimize, çoraklaşmış  yüreklere ağmak için Alperenler sofrasına otur-
malıyız romanlarımızda. Yeni şiirler yazmalıyız Yahya Kemal’i Şar dağından 
ovaya indirmek için. Yeni destanlar yazarak Hüdâvendigâr Murad Han’ın 
sofrasında yeniden diriltmeliyiz hissiyatımızı. Ve yani türküler çığırmalıyız 
karamsar yüreklerin şad olmaları için. Kaleme sarılma vaktidir. Özellikle de 
Türk İş birliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA)yı yazmalıyız bence.

Velhasıl yazmalıyız, yazmalıyız, yazmalıyız dostlar. 

Kalemi gönül coğrafyamız için oynattığımız gün bu gezi daha da anlamlı 
olacaktır.

Katkıları için Kültür ve Turizm Bakanlığına, bölgede yapılan çalışmalarla 
gönül hanemize adını düşüren TİKA’ya, gayret ve çabaları için Türkiye 
Yazarlar Birliği’ne bilerce teşekkürler olsun.

Hacı Ali Camii girişindeki görevli namaz kılıp kılmayacağımızı sorup namaz kılacak olanlara bilet 
kesmiyordu. 8 Mayıs 2018- Poçitel / Bosna- Hersek.



BALKANLAR: KÖPRÜLER VE KİMLİKLER

Dergâhlar ve Tekkeler

İSTANBUL havaalanı iç hatlar terminalinde Ankara uçağını beklerken, 
aklımda beni bekleyen ailem, evim, okuma sırasına soktuğum kitaplar, yarım 
bıraktığım kitap çevirisi değil, akamda bıraktığım Balkanlar vardı. Aklımda 
hâlâ Filibe Mevlevîhanesi, Ohri Pir Mehmet Hayati Halveti Dergâhı, Sersem 
Ali Dede Baba Tekkesi, Prizren Halveti Tekkesi, Blagay Alperenler Tekkesi, 
Saraybosna Mevlevîhanesi vardı.

Bunlar bugüne kadar gelmiş olanlardan bizim ziyaret ettiğimiz büyük tekke 
ve dergâhlar. Yapılan çalışmalar Balkanlarda yüzlerce tekke ve zaviyenin sis-
temli bir şekilde yok edildiğini gösteriyor.

Balkanlar’da, diğer tarikat ve tekkeler de olmakla beraber, özellikle Alevi-
Bektaşî, Halveti ve Mevlevîlik yaygın olan tarikatlar ve buradaki Bektaşî 
kültürü Osmanlı öncesine uzanmaktadır. Sarı Saltık ve Türkmenleri 
Balkanlar’da kendileri gibi davranan, kendileri gibi yaşayan topluluklarla kar-
şılaşmışlardır. Bunlar, Osmanlı Devleti’nin de Balkanlar’a yerleşmesini kolay-
laştıracak olan Kuzey’den gelen Türk boylarıdır.

Hoca Ahmet Yesevi’den icazet alıp, Hacı Bektaş’tan izin alıp gelen alperenler 
Balkanlar’da birçok tekke ve zaviye kurmuşlar. Evliya Çelebi’nin belirttiğine 
göre sadece Üsküp’te 20 tekke varmış.

Balkanlar’da bulunan tekke ve zaviyelerin kurulduğu günden bugüne, sosyal, 
sanatsal, kültürel, ekonomik ve hatta sportif alanlarda, toplum hayatının pek 
çok aşamasına katkı sağladığı anlaşılmaktadır.

Tekkeler tarikat öğretiminin yanı sıra, yolcuların barınması, fakirlerin doyu-
rulması ve benzeri sosyal amaçlı çalışmalar da yapmışlar, aş evleri ve imaret-
haneler kurmuşlar, bulundukları bölgelerde hastane görevi de üstlenmişler, 
fiziki ve ruhi olarak rahatsız olan insanların, tekkelerde huzur bulup iyileşme-
lerini sağlamışlardır. Özellikle Edirne ve Bosna-Hersek tekkelerinin şifa mer-
kezleri de vardır.

Bölgedeki diğer mimari yapıların inşasında tekkelerin rolü büyüktür. 
Balkanlar’daki  Türk eserlerinde, tekke, imarethane, cami ve mescitlerde kul-
lanılan süslemeler, bu yapılara ayrı bir estetik kazandırmıştır. Mevlevî tekke-
leri hat, tezhip, musiki gibi güzel sanatlarla ilgili çalışmalarda diğer tekkelere 
göre daha öne çıkmıştır. Tekkelerden birçok ünlü şair yetişmiştir. 
Edebiyatımızda, tekke ve tasavvuf edebiyatı diye bir tür ortaya çıkmıştır.

Tekke ve zaviyeler, çevrelerindeki bilim ve kültür hayatını derinden etkilemiş-
lerdir. Her açılan tekkede bir kütüphane kurulmuş; bu kütüphaneler, ulema, 
devlet adamı ve sanatçıların uğrak yeri olmuştur. Tekke ve zaviyelerde yetişen 
önemli şahsiyetler, ortaya koydukları eserleriyle bilim ve kültür hayatına katkı 

Faruk Uysal
Şair
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sağlamışlardır. Tekkeler Balkanlar’da özellikle Türkleşme ve İslâmlaşmanın en 
önde gelen kurumları olmuşlar; Türkçenin öğrenilmesi ve yaygınlaşmasına 
önemli katkılar sağlamışlardır.

Tekke ve zaviyelerin bir başka önemi, iktisadi hayata yaptığı katkılarda görü-
lür. İsrafın haram olduğu inancını her daim gündemde tutarak, iktisadi 
anlamda tasarrufa destek olmuşlardır. Tekkelerin iktisadi hayata en büyük 
katkısı,dürüstlük, mertlik ve cömertlik gibi değerleri düstur edinen mesleki 
teşkilatları (Ahilik vb.) kurup yaygınlaştırmalarıdır. Bu teşkilatlar üretim, 
ticaret, mesleki yeterlilik konusunda prensipler oluşturmuş ve bu prensiplerin 
uygulama örneklerini ortaya koymuşlardır. Meralarda hayvancılık yapmış, 
yerleştikleri yerleri imar ve inşa etmiş, bağ bahçe açmış, akarsu kenarlarına 
değirmenler kurarak toplumun iktisadi hayatını yönlendirmişlerdir.

Tekkeler spor merkezi 
görevi dahi yapmışlar-
dır; özellikle okçuluk 
ve güreş, ilgilenilen 
spor dallarının başında 
gelmiştir. Okçular 
Tekkesi ve Güreşçiler 
Tekkesi adında tekke-
ler kurulduğu bilini-
yor.

Biz bugün tekke ve 
zaviyelere baktığımız 
zaman büyük bir semboller, mitler ve olağanüstülükler dünyası görüyoruz. 
Tarikatların hâlâ insanları kendine çeken yanı bu; aşk ve aşkınlık. Diğer kanat 
kırılmış. Değer yaratan, üreten ve paylaşan, deneysel, pratik ve akılcı kanat 
artık kırılmış. Bizim gezip gördüğümüz üç beş tekke bile yolcuları barındır-
mak, fakirleri doyurmak şöyle dursun, kendileri ayakta durabilmek için yol-
cuların verecekleri teberrulara muhtaç durumdalar.

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, tekke ve zaviyeler geçmişte hem kurallar hem 
de kurumlar oluşturmuşlar. Kurallar çok daha önce yok olmasına rağmen 
kurumlar, bir iki örnekle de olsa geçmişte var olduklarını kanıtlayabilecek 
derecede meydanda. Yani kurumlar, kurallardan daha dayanıklı çıkmış. Bu da 
sanki bize kurumsallaşmanın önemini vurguluyor gibi.

Bize güç veren miras

İstanbul’da havaalanında Ankara uçağını beklerken aklımda hâlâ arkamda 
bıraktığım Balkanlar var. Aklımda Filibe Cumaya Camii, Gümülcine Yeni 
Cami, Manastır İshak Çelebi Camii, Kalkandelen Alaca Cami, Üsküp 
Kurşunlu Han, Üsküp Davut Paşa Hamamı, Üsküp Mustafa Paşa Camii, 
Priştine Fatih Sultan Mehmed Han Camii, Prizren Sinanpaşa Camii, Poçitel 
Kasabası, Mostar Karagöz Bey Camii, Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Camii, 
Saraybosna Saat Kulesi, Gazi Hüsrev Bey Bedesteni, Saraybosna Kurşunlu 
Medrese ve başkaları var.

Büyük Osmanlı Devleti, onun çağ kapatıp çağ açan orduları, onun yönetim 
sistemi, hayat tarzı, adalet anlayışı bu topraklardan çekilmiş artık. Ama yap-

Faruk Uysal, buraya ilk TİKA Başkanı 
iken Mamuşa içme suyu deposunun 
yapılışı için geldiğini açıklıyordu.           
5 Mayıs 2018 Prizren-Kosova
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tığı muhteşem sanat eserlerinin bir kısmı hâlâ direniyor, hâlâ yaşamaya çalışı-
yor.

Hiçbir şey olduğu gibi durmuyor, ama sanat daha dirençli, daha kalıcı.

Bu dünyanın geçiciliğine, hiçbir şeye değmez olduğuna inanan bir toplumun, 
bu düşünce ile tüm dünyayı etkileyen bu muhteşem eserleri ortaya koyması 
mümkün değildir. İslâm inancında dünya hayatı boş değil, aksine içinin dol-
durulması büyük sorumluluklar gerektiren zor bir süreçtir. Dolayısıyla sonsuz 
hayatı hazırlayıp şekillendiren bu dünyada denge, ölçü ve uyum her şeyden 
önemlidir. Bu bakımdan özellikle Kalkandelen Alaca Cami, Üsküp Taş 
Köprü, Mostar Köprüsü, Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Camii’nin, birer 
denge, ölçü ve uyum abideleri olarak günümüzün hacim büyüklüğüne takın-
tılı müteahhit ve mimarlarına çok fazla söyleyecek sözleri olsa gerek.

Balkanlara yapmış olduğumuz bu seyahat, gerçek manada bir kültür kervanı 
olmuş, kültürümüzün geçmişi ile bugünü arasında yıkılan köprüleri görme-
mizi sağlamıştır. Ancak şunu da unutmamalıyız ki ne kadar mükemmel ne 
kadar şanlı bir geçmişe sahip olursak olalım eskiye takılıp kalamayız. 
Onlardan güç alırız, ilham alırız, fikir alırız ama eskiyi veya bir başka toplumu 
taklit ederek özgün olamayız.

Köprüler ve Kimlikler

Evet, aklımda hâlâ arkamda bıraktığım Balkanlar var. Bazen sakin ve sessiz, 
bazen gürültülü ve öfkeliakan nehirler var. Meriç, Arda, Tunca, Vardar, Ak 
Drin, Neretva, Drina, Miljacka… Sonra bu nehirlerin üzerinde insanları, 
kültürleri, medeniyetleri birbirine bağlayan âdeta birer gerdanlık gibi köprü-
ler… Ergene Köprüsü, Üsküp Taş Köprü, Prizren Taş Köprü, Kalkandelen 
Taş Köprü, Drina Köprüsü, Mostar Köprüsü, Saraybosna Latin Köprüsü…

Osmanlı, Balkanlar’dan atılmış ama Balkanlar’a hâlâ sükûnet gelmemiş. Bu 
güzel coğrafyada, kimlikler birer bıçak gibi, hâlâ bilenmeye devam ediyor.

Bütün Balkanlar’da din ve dil kimliğin diğer unsurlarını karanlığa itmiş 
durumda. Çünkü insanlar dinleri yüzünden, dilleri yüzünden eziyet görmüş-
ler. Bunun tarihe mal edilip orada bırakılması çok zor. Aynı inanca sahip 
olanlar, aynı dili konuşanlar, çok belirgin olarak, ötekine karşı bir dayanışma 
içindeler. Bu durum özellikle politikacıların işine geliyor; yerli ve yabancı 
politikacıların… Taraftar toplayabilmek için ayırmaya, parçalamaya devam 
ediyorlar; hem de barış söylemleriyle…

Taraflar ve taraftarlar bir liste halinde uzayıp gidiyor: Bir tarafta Arnavutlar 
öte tarafta Yunanlılar, bir tarafta Yunanlılar öte tarafta Makedonlar, bir taraf-
ta Makedonlar öte tarafta Türkler, bir tarafta Sırplar öte tarafta Boşnaklar, bir 
tarafta Müslümanlar öte tarafta Hıristiyanlar… Birlik içinde olan tarafların 
bile daha dikkatli bakıldığı zaman, bir ya da birlik olmadığı görülebiliyor. Bir 
tarafta Katolikler var, öte tarafta Ortodokslar. Müslümanlara bakalım; bir 
yanda Arnavutlar var öte tarafta Türkler. Arnavutlar, Türklerden farklı olduk-
larını vurgulamak için Arap mimarisine uygun camiler inşa etmişler; elbette 
Arap ülkelerinden gelen yardımlarla… Türkler ise Osmanlı mimarisinin tak-
lidi olan betonarme camilerinin minarelerini -biz de varız dercesine- gökyü-
züne doğru yükseltmekle meşguller. Aynı tekkenin bir yarısını UÇK (Kosova 
Kurtuluş Ordusu) savaşçısı Cumali sahiplenmiş, diğer parçasını Bektaşî 
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Harabati Şeyhi Edmonton ile derviş Abdulmuttalip. Biri ötekini batıl olmak-
la, diğeri onu selefilikle itham ediyor.İkisi de Arnavut, ikisi de Müslüman.

İnsanlara kimliğini verdiğin zaman, ayrıca düşmanlarını göstermeye gerek 
yok; düşman yanı başında, düşman komşu… 

Ölüler bile kimlik sahibi. Şehitlikler öyle tanzim edilmiş ki, karşı tarafa ben 
bu topraklar için can verdim, gerekirse yine veririm der gibi.

Çözüm? Böyle bir bilgiye sahip değilim. Balkanları gezdim. Balkanlar hakkın-
da bir iki kitap okudum. Bilenleri dinledim. Balkanların böreğini ve köftesini 
yedim. Bunlarla bir çözüm önerisi geliştirmek mümkün olsaydı şimdiye kadar 
sorunlar zaten çoktan çözülmüş olurdu.

Bu yemyeşil coğrafyanın her tarafında gürül gürül dereler, ırmaklar, nehirler 
akıyor. Şehirlerin en önemli güzellik unsuru, ortalarından geçen nehirler. 
Nehirler ve köprüler… Birer gerdanlık gibi, “ben”i ötekine bağlayan köprü-
ler…Dileğim bu coğrafyada tekrar kan akmasın! Eğer bir şeyler akacaksa, 
nehirler aksın. İnsanları ayıran tek bölücü unsur, nehirler olsun ve onların 
üzerinde insanları, kültürleri, medeniyetleri birleştiren köprüler…

Balagay  Tekkesi’nden bir hatıra. Arka soldan:Mehmet Sarmış, Memiş Okuyucu, Burak Yılmaz, H. Ömer Özden, İsmail Bozkurt, Bekir 
Sıddık Soysal, Bünyamin Yılmaz, M. Hanifi İspirli, Nazif Öztürk, D. Mehmet Doğan, Cihat Zafer. Oturanlar: Mustafa Özçelik, Fahri Tuna, 
Bedir Acar, M. Enes Kala, Mehmet Sait Uluçay, Mehmet Tuğrul. 8 Mayıs 2018- Mostar / Bosna- Hersek.



TÜRKİYE  YAZARLAR  BİRLİĞİ’NİN 40.YILINDA
EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI YOLA ÇIKTI

TÜRKİYE Yazarlar Birliği’nin Kültür Kervanı artık bir gelenek halini aldı.

İlkini 30’ncu yılında “Edirne’de Ardahan’a, ikincisi ise 35’nci yılında 
“Ankara’dan Siirt’e Kültür Kervanı olarak yapıldı. Üçüncü ise “TYB’nin 40 
yılında Edirne’de Mostar’a Kültür Kervanı” başlığı altında 40 kişi ile 
“Bismillah” deyip yola çıkıldı.

29 Nisan 2018 Pazar;

Ankara’dan kervana katılacak ekip ile birlikte sabah 10.15 uçağı ile İstanbul’a 
uçtuk. Hepimizde bu anlamlı yolculuğun heyecanı içindeyiz. Zafer Kızılca’nın 
organize ettiği servis ile Harbiye’de bulunan “Crowne Plaza Oteli yerleştikten 
sonra özel bir salonda yemek yenildi. Ardından Boğaz’da keyifli bir gezi baş-
ladı. Çay ve sohbet eşliğinde sürdü. TYB İstanbul Şubesi ile İBB Kültür AŞ’ 
nin ikramı olarak Vefa Gecesi’ne katılan yazar ilim adamı ve sanatçılar ile 
birilikte Fatih’teki “Tarihi Demirci Döner Lokantası”nda yemek yenildi.

TYB 40 Yıl Vefa Gecesi saat: 19’da “Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi”nde 
başladı. TYB Genel Başkan Musa Kâzım Arıcan’ın açılışta “TYB’nin 1978 
yılında kurulduğunu hatırlatarak, Türkiye’deki sanatsal boşluğu doldurmak 
amacıyla ülkenin birçok şehrinde kültür ve sanat etkinliği düzenlediklerini 
aktardı. Prof. Dr. Arıcan, programın başlığından yola çıkarak, vefanın en 
önemli erdemlerden biri olduğuna işaret ederek, “(Vefa) iyiliğin kadrini ve 
kıymetini bilmek. Toplum adına, toplum için, milleti için yapılmış bu 
fedakârlığı, bu emeği, bu güzelliklerin hatırlanması ve anılması kadar herhal-
de daha güzel bir şey olmasa gerek. Bizler zaten çok büyük ödüller vermiyo-
ruz. 37 yıldır verdiğimiz TYB ödülleri var. O da çok değerli bir ödül. Orada 
da bir kadir kıymet bilme faaliyeti icra ediliyor aslında.” diye konuştu. TYB 
İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da “Savaş döneminin kahramanları 
olduğu gibi, sulh döneminin de kahramanları vardır. Sulh döneminin kahra-
manları yaşadığı dönemi aydınlatan sanatçılarımız, yazarlarımız, alimlerimiz-
dir. Onlar olmasaydı bu topraklar çorak kalacaktı.” ifadelerini kullandı. Açılış 
konuşmalarından sonra ödüllere geçindi. Çeşitli alanlarda başarıları öne çıkan 
edebiyat, sanat ilim dünyasından  yönetmen Necip Sarıca, Süleymaniye 
Kütüphanesi eski müdürü Dr. Nevzat Kaya, ressam İlhami Atalay ve Devrim 
Erbil, mimar Sinan Genim, felsefe tarihçisi Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi, sanat 
tarihçisi Prof. Dr. Haşim Karpuz ile Semavi Eyice, klasik Türk Müziği sanat-
çısı Alaeddin Yavaşça, müzisyen, yazar ve şair Prof. Dr. Şahin Uçar, halk 
müziği sanatçısı Aysun Gültekin, hat sanatçısı Hasan Çelebi, Türk hat sanatı 
üzerine araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Uğur Derman ve Türk tezhip sana-
tı ustası, Prof. Dr. Fatma Çiçek Derman, yazar Doç. Dr. Emin Işık, kültür 
tarihçisi Dursun Gürlek, bestekar Amir Ateş ve Erol Sayan, İslâm Tarih, Sanat 

İbrahim Ulvi Yavuz
Yazar/ TYB Vakfı İkinci Başkanı
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ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Doç. Dr. Halit Eren, cilt sanat-
çısı İslâm Seçen, ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Kara, halk edebiyatı araştırma-
cısı M. Sabri Koz, sahaf ve araştırmacı Emin Nedret İşli, edebiyat araştırma-
cısı Prof. Dr. Yavuz Akpınar, yazar ve şair Prof. Dr. Turan Koç, hattat, ebrucu 
Fuat Başar, tarihçi Mehmet Genç, sosyolog Prof. Dr. Ümit Meriç, felsefeci 
Prof. Dr. Teoman Duralı, piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, yazar Osman 
Akkuşak, sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy, foto muhabiri Ara Güler, 
araştırmacı-yazar ve ilahiyatçı Prof. Dr. Salih Tuğ, yazar ve şair Beşir 
Ayvazoğlu, ilahiyatçı ve felsefeci Prof. Dr. Bekir Karlığa, araştırmacı Prof. Dr. 
İsmail E. Erünsal ve tarihçi, yazar Mehmed Niyazi Özdemir ile ilahiyatçı Prof. 
Dr. Raşit Küçük ödül verildi. Program, “İncesaz” grubunun verdiği konserle 
sona erdi.

30 Nisan 2018 Pazartesi;

Sabah kahvaltısından sonra saat 10.00’da “Koşukavak Turizm”e ait bir oto-
büsle otelin önünden Edirne’ye hareket ettik. Edirne’de bizi Mustafa Hatipler 
bir sürpriz yaparak, Üç Şerefeli eski camii yanında bulunan“Köfteci Osman”ın 
önünde davul zurna ekibi ile karşıladı. Öğle yemeğini burada yenildi. Yemek 
sonrası yürüyerek Selimiye Camii’ni gezdik. Öğle namazını burada kıldık.

Edebiyat programı Meriç Nehri kıyısında bulunan “Lalezar Salonu”nda Cihat 
Zafer’in sunumuyla başladı. Açılış konuşmasında Trakya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Kâzım Arıcan ve 
TYB Şeref Başkanı D.Mehmet Doğan konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra edebiyat ve şiir faslına geçildi. Yazar, eleştirmen 
Necip Tosun, “Edebiyatçıların sadece gündelik olayları anlatmadığını gelece-
ğe ilişkin sezgileriyle insanlara yol gösterdiğini” söyledi. Sedat Sayın, Tuğba 
Yavuz ve Gülay Alpagut kendi hikâyelerinden örnekler sundu. Ardından 
Rıdvan Canım, Mustafa Hatipler, Mustafa Özçelik, Faruk Uysal, Abdullah 
Harmancı, Fahri Tuna, şiirlerini okudu. 

Edirne Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Tabakoğlu ile Prof. Dr. 
Rıdvan Canım’ a seyahat hatırası olarak Sanat Danışmanı Bekir Sıddık Soysal 
tarafından hazırlanan “Kültür Kervanı Hatıra Levhası” takdim edildi.

Akşam yemeği aynı mekanda yenildi. Edirne üzerine çalışmaları ile tanınan 
Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğretim 
üyesi Dr. Mustafa Hatipler, rehberliğinde tarihi köprüler, Lozan Anıtı, Hasan 
Sezai Tekkesi, Darül-hadis, Şeyh Sücaeddin Camii, Muradiye Camii gezildi.

Kültür Heyeti “Ramada Oteli”nde istirahat etti.

1 Mayıs 2018 Salı;

Sabah 8.45’de otobüs ile otelden hareket ettik. Kervana katılanlar teker teker 
kendini tanıttı. Böylece yeni isimler, yeni çehreler ortaya çıktı. Rehberimiz 
Özcan Derviş idi. İstanbul’da tarih eğitimi almış tecrübeli ve kültürlü bir 
insan. 

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıktıktan sonra 25 km uzakta otoban üzerinde 
bulunan Mustafa Market- Mustafa’nın Yeri”nde köfte yenildi, çaylar içindi. 
Ardından yeniden yola çıktık. Bulgaristan’a adım attıktan sonra ilk durak 
yerimiz Batı Trakya’nın ilk Türk şehri Kırcaali oldu. Kırcaali, 150 bin nüfusa 
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sahip bir şehir. Balkanlar’da Türklerin yoğun yaşadığı şehirlerden birisi. Aynı 
zamanda “hoşgörü şehri” olarak biliniyor. Asırlardan bu yana farklı dine men-
sup insanlar bir arada yaşıyorlar. Yoğun olarak Müslümanların yaşadığı bölge-
de birçok kültürel faaliyet yapılıyor, sanat adamları yetişiyor, Türk kültürü ve 
gelenekleri muhafaza ediliyor.

115 Türk köyü var. 17. asırdan kalan bir Osmanlı camisi halen ayakta.
Osmanlı eserlerinden kalma Merkez Camii tek ibadet açık cami. Şehir mey-
danında bulunan Saat Kulesi’nde her saat başı Bulgaristan’ın Osmanlı’dan 
ayrılışını anlatan bir marş çalınıyor. Halkın yardımı ile yapılan “Kırcaali Türk 
Medresesi” komünist yönetimi tarafından Türklerin elinden alınarak müzeye 
çevrilmiş.

İlk ziyaretimizi Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mustafa Mehmet’e yaptık. 
Müftü Beyhan Mustafa, TYB heyetine irşat çalışmaları ve karşılaştığı bürok-
ratik engeller hakkında bilgi verdi. Kendi yayınladığı küçük eserlerinden 
yazarlara hediye etti. Müftülük önünde topluca hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Ayrıca bu şehre ismini veren efsanevi kişi “Gazi Kırcaali” nin Mezarı başında 
dua edildi.

Şehri ikiye bölen “Arda Nehri” üzerinden geçtik. Sultan Murat dönemi eser-
lerinden olan Nalbantlar köyünde bulunan “Yedi Kızlar Camii”ni gezdik 
burada namaz kılındı. Camii avlusunda bulunan Yedi Kızların bulunduğu 
mezarları ziyaret edip dua edildi. Burada heyete limonata ikram edildi.

Rivayetlere göre Yedi Kızlar üzerine çeşitli efsaneler var. Nişanlıları savaştan 
geri dönmeyen 7 kız, evlilik için biriktirdikleri Ceyiz sandıklarında bulunan-
ları satarak elde ettikleri para ile hiç çivi kullanmadan bu camiyi inşa etmişler. 
Bir süre sonra da kızlar ortadan kaybolmuşlar. Bu olay Nalbantlı Köyü’nde 
önemli bir olay olarak kayıtlara geçmiş. Dilden dile anlatılır olmuş. Bu olay-
ların Hıdrellez gününe rastlaması üzerine her yıl 6 Mayıs’ta Nalbantlı 
Köyü’nde bayram olarak kutlanıyormuş. Kurbanlar kesiliyor, açlar doyuluyor 
ve ardından duaların ediliyormuş.

Kırcaali’de Merkez Camii tek ibadete 
açık cami. İlk ziyaretimizi bu camiinin 

bitişiğindeki müftülük binasındaki Bölge 
Müftüsü Beyhan Mustafa Mehmet’e 

yaptık. Soldan arkadan; Mehmet Sait 
Uluçay, A. Fatih Gökdağ, …, Ömer 

Lütfi Kültür Derneği Başkanı Müzekki 
Ahmet, Fahri Tuna, Mahmut Bıyıklı, M. 

Hanifi İspirli, Mustafa Özçelik, Memiş 
Okuyucu, Rifat Yakupoğlu, Müftü 

Beyhan Mustafa, Nazif Öztürk,             
D. Mehmet Doğan, M. Kazım Arıcan,      

İ.Ulvi Yavuz, Tarkan Zengin, Bekir 
Sıddık Soysal, H. Ömer Özden,           

M. Enes Kala. 
1 Mayıs 2018 Kırcaali-Bulgaristan
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Yedi Kızlar Camii ziyaretten sonra Adalı Mezarlığı’nda bulunan ve 
Bulgaristan’da Türklük mücadelesi veren, Komünizm sisteme karışı direnen, 
bunun için de 26 yıl hapis yatan Nuri Turgut Adalı’nın kabri ziyaret edilip, 
dua edildi.

Öğle yemeğini nehir ve orman kıyısında bulunan “Complex Makaza” da 
yenildi. Ardından keyifli birkahve sohbeti devam etti.

Kültür Toplantısı, Türk kültürünü ve geleneklerini yaşatmak için 1993’de 
kurulan “Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği Salonu”nda başladı. Programa 
T.C. Filibe Başkonsolosluğu’ndan Muavin Konsolos Volkan Tanyıldız, Filibe 
Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi Mehmet Ali Erdem, Bulgaristan Başmüftü 
Yardımcısı Birali Mümin, Mestanlı İlahiyat Lisesi Müdürü Ahmet Bozov ile 
yazar ve sanatçılar katıldı.

İlk konuşmayı Dernek Başkanı Müzekki Ahmet yaptı. Ardından Prof. Dr. 
Musa Kâzım Arıcan “Bu etkinlikler içerisinde bizim için belki de en anlamlı, 
en kıymetli ve en değerli faaliyetimiz, sınırlarımız dışına çıkarak, icra edece-
ğimiz ilk edebiyat etkinliğimiz Kırcaali’de gerçekleşiyor. Bu anlamda bizim 
için bugün burası ayrı bir öneme sahip. Evladı-ı Fatihan’ın izinden gideceği-
miz bu kültür yolculuğunun ilk durağı burası. Burada dostlarımız, kardeşle-
rimiz gerçekten çok sıcak bir karşılama gösterdi bu yolculuk boyunca ülkemi-
zin birçok farklı yerinden bize eşlik eden 40 şair, yazar, gazeteci, ilim adamı 
dostlarımızla bu kültür seferimizi 10 gün boyunca sürdüreceğiz. Tabii ki, bu 
etkinliğin Türkiye açısından önemi buradaki kardeşlerimizin, soydaş, dindaş 
yazarların, şairlerin, ilim adamlarının düşüncelerini, fikirlerini alacağız. 
Ziyaretlerle bu kültürel iş birliğini, kültürel diplomasiyi artırmaya çalışacağız. 
Bu faaliyetimizin, hayırlara vesile olmasını, bereketli geçmesini temenni edi-
yorum. Şimdiden bugün burada katkı sunacak tüm şair yazar ilim ehline, bize 
ev sahipliği yaptığı için bu mekânın sahipleri derneklerimize de gönülden 
şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Aysun Ramadan, 
Mehmet Sarmış, Şerif 
Refik, Nevin Sadıkova, 
Resmiye Mümin, 
Muhammed Enes Kala, 
Başram Kuşku, Mehmet 
Kurtoğlu, Aykut 
Ertuğrul, Mahmut 
Bıyıklı, İsmet İsmail, 
Hanefi İspirli, eserlerin-
den örnekler sunarak 
büyük ilgi topladılar. 
Program sonunda “Kırcaali Dostlar Saz Grubu” mahalli ve Anadolu türküle-
rini seslendirdiler. Sanatçılar ayrıca konukları yöresel türkülerin yanı sıra 
“Urfa’nın Etrafı Dumanlı Dağlar” ile Ankara yöresine ait “Aman Karpuz 
Kestim Yiyen Yok” türküsünü söylediler.

Ömer Lütfi Derneği Başkanı Müzekki Ahmed’e “Kültür Kervanı Hatıra 
Levhası”ile D. Mehmet Doğan’ın hazırladığı “Doğan Büyük Türkçe Sözlük” 
hediye edildi.

Toplantı, Türk kültürünü ve 
geleneklerini yaşatmak için 
1993’de kurulan “Kırcaali Ömer 
Lütfi Kültür Derneği Salonu”nda 
başladı. Musa Kâzım Arıcan “Bu 
etkinlikler içerisinde bizim için belki 
de en anlamlı, en kıymetli ve en 
değerli faaliyetimiz, sınırlarımız 
dışına çıkarak, icra edeceğimiz ilk 
edebiyat etkinliğimiz Kırcaali’de 
gerçekleşiyor. 
1 Mayıs 2018 Kırcaali-Bulgaristan
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Kısa bir şehir gezisinden sonra tarihi şehir Filibe’ye hareket edildi.

Geceyi “Filibe City Hotel”de geçirdik.

2 Mayıs 2018 Çarşamba;

Otelde kahvaltıdan sonara Filibe Osmanlı Mahallesi’ni, 2008 yılında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından tamir edilen Muradiye (Cumayata) Camiini, 
Rahattepe’yi gezdik. 

Altı kişilik bir ekiple (D. Mehmet Doğan, Musa Kâzım Arıcan, Bekir Sıdık 
Soysal, Fahri Tuna, İbrahim Ulvi Yavuz, Muhammed Enes Kala) Filibe 
Başkonsolosu Hüseyin Ergani’yi makamında ziyaret edildi. Başkonsolos 
Ergani’ye TYB’nin 40 Yıl Anısı Armağanı’nı takdim edildi.

Filibe Üçtepe mevkiinde bulunan 18.Yüzyıl başlarında Peçevi Ahmet Dede 
adına kurulan “Filibe Mevlevîhane”si gezildi. Mevlevîhane Bizans dönemin-
den kalan surlar üzerine kurulmuş. İlk yıllar medrese olarak işlev görmüş, 
daha Mevlevîhane ye çevrilmiş. 1928 yılında meydana gelen büyük deprem 
sonrası minaresi yıkılmış, ne yazı ki bu kültür merkezi 1974’de itibaren“Pildir 
Restoran”olarak işletilmeye başlanmış. Bu gezi sırasında 2017’de yapılan 
“Yüksek İslâm Şurası”nın da burada yapıldığını öğrenmiş olduk. Şehrin yedi 
tepesinde birisi olan “Rahat Tepe”den şehri seyrettik. Hatıra fotoğrafı çektir-
dik.

Gümülcine şehrine girdikten sonra ilk ziyaret yerimiz, seçilmiş Müftüsü 
İbrahim Şerif oldu. Heyet olarak onu makamında ziyaret ettik. Müftü Şerif, 
Gümülcine’de doğmuş. Konya İmam Hatip Lisesi ile Yüksek İslâm 
Enstitüsü’nden mezun olmuş. Bir süre Hukuk Fakültesi’ne devam etmiş. Batı 
Trakya’ya Gümülcine Müftülüğü’ne bağlı olarak, vaaz ve irşat faaliyetlerine 
başlamış, arkadaşları ile birlikte 1981’de “Hakka Davet” mecmuasını çıkar-
mış, üniversite mezunu arkadaşlarımla birlikte “Batı Trakya Azınlığı Yüksek 
Tahsilliler Demeği”ni kurmuş, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın en yüksek kuru-
mu olan “Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu” başkanlığı yapmış, 
mücadeleci bir kişilik. Heyete uzun uzun çalışmalarından, kendisine yapılan 
baskılardan sözetti. 

Etkinlik için “Gümülcine Türk Gençler Birliği’ne gidildi.“Gümülcine Türk 
Gençler Birliği”, Lozan Antlaşmasıyla Yunanistan yönetimine azınlık olarak 
bırakılan Batı Trakya Türkleri ve özellikle Batı Trakya Türk Gençliği arasında, 
Türk Kültürünün yaşatılıp gelişmek amacıyla 1928’de kurulmuş. Başkanlığını 
Necati Ahmet yürütmektedir. Toplantıya Gümülcine seçilmiş Müftüsü 
İbrahim Şerif, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Batı Trakya 
İmam-Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Mehmet Emin 
katıldı. Toplantıda ilk konuşmayı Muavin Konsolos İbrahim Halil Saklı yaptı. 
Ardından Türk Gençler Birliği Başkan Yardımcısı Nihat Binbaşı ve TYB 
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan konuştu.

Kültür programında ise Ahmet Fatih Gökdağ, Ayşe Adem, Bünyamin Yılmaz, 
Hüseyin Mehmet, İbrahim Baltalı, Memiş Okuyucu, Mücahit Koca, Rahmi 
Ali, Sibel Gülistan ve Tarkan Zengin konuştu.

Program sonunda Muavin Konsolos İbrahim Halil Saklı ve Gümülcine 
Gençler Birliği Başkan Yardımcısı Nihat Binbaşı’ya geziyi temsil eden minya-
tür takdim edildi,
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Gümülcine Çepelli Köyü’nde Türk Lokantası’nda akşam yemeği yenildi.

Kavala’da çay ve kahve molası verildi.

Selanik Santa Beach Otel’de konaklandı.

3 Mayıs 2018 Perşembe;

Sabah kahvaltısında sonra 
Selanik’te Atatürk’ün doğ-
duğu müze evi gezildi. 
Ardından TC. Filibe 
Başkonsolosu Hüseyin 
Ergani D. Mehmet Doğan, 
Prof. Dr. Musa Kâzım 
Arıcan, Bekir Sıdkı Soysal, 
İbrahim Ulvi Yavuz, Fahri 
Tuna ve Muhammed Enes 
Kala oluşan bir heyet tara-
fından makamında ziyaret 
edildi. Konsolos Ergani’ye 
D. Mehmet Doğan ve 
Başkan Musa Kâzım Arıcan 
tarafından bilgi verildi, 
Ardından “Kültür Kervanı 
Hatıra Levhası” ve TYB’nin 
“Yazar Yayınları”ndan çeşitli 
eserler takdim edildi.

Yunanistan’dan Makedonya’ya Niki Kapısı’ndan girildi Öğle yemeği 
Manastır’da yenildi. Tarihi Ohri şehrini gördük. Ohri Gölü kıyısında gezinti 
yapıldı. Daha sonra Harabati Baba Tekkesi ziyaret ettik. Kalkandelen şehri 
kenarında Şar Dağları’nın eteklerinde etrafı yüksek duvarlarla çevrili 
Osmanlı’dan kalma bir tekke. Burada bizi eski Kosova Kurtuluş Ordusu 
(UÇK) eski elamanı Cumali karşıladı. Tekkeyi eğlence mekanı olarak kullan-
maya çalışan insanlardan arkadaşları ile birlikte silah zoru ile nasıl ele geçir-
diklerini heyecanlı bir şekilde anlattı. Az ötede bulunan Bektaşı Tekkesi’ni 
ziyaret ettik. Bizi burada Abdülmuttalip Bekir karşıladı. Şeker ikram etti. Kısa 
bir sohbetten sonra hatırafotoğrafı çektirerek ayrıldık.

Yağmurlu bir gece yatsı namazını Struga Halveti Hayati Hasan Baba 
Tekkesi’nde kıldık. Namaz sonrası İlhan Şeyh cemaatini zikir yaptırdı, dua 
etti. Ardından tanışma oldu. Bizlere çay ikram ettiler. Sohbete, Musa Kâzım 
Arıcan, Rahman Ademi, H. Ömer Özden, M. Enes Kala, İbrahim Ulvi 
Yavuz, Fatih Gökdağ, Nazif Öztürk, İsmail Bozkurt, Mehmet Tuğrul, Tarkan 
Zengin, Mustafa Özçelik, Maksut Yiğitbaş, Nazım Payam, Zafer Kızılca, 
Mustafa Ekinci ve Caner Arabacı katıldı.

Gece istirahat yerimiz Struga Drim Oteli idi. 

4 Mayıs 2018 Cuma;

Struga üzerinden Gostivar’a hareket ettik. Yol arkadaşlarımızı arasında sıcak 
bir dostluk oluştu. Sohbetler, esprilerle yolculuğumuz keyifli bir hal aldı.

Program sonunda Muavin 
Konsolos İbrahim Halil Saklı ve 
Gümülcine Gençler Birliği Başkan 
Yardımcısı Nihat Binbaşı’ya geziyi 
temsil eden minyatür takdim edildi, 
2 Mayıs 2018 Gümülcine-
Yunanistan
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D.Mehmet Doğan, Musa Kâzım Arıcan, Tarkan Zengin, İbrahim Ulvi Yavuz, 
Muhammed Enes Kala ve Bekir Sıdık Soysal’dan oluşan bir heyeti ile Türkçe 
eğitim veren ilk üniversitesi olan “Uluslararası Vizyon Üniversitesi’ni ve Rektör 
Prof. Dr. Fadıl Hoca’yı makamında ziyaret ettik. Rektör üniversitenin kuru-
luşu ve çalışmalarını hakkında bilgi verdi. Rektöre Kültür Kervanı Hatıra 
Levhası” ile TYB’nin eserlerinden bir takım hediye edildi. Ziyaretti Rektör 
Yardımcısı Abdülmecid Nurettin’de bulundu.

Cuma namazını Üsküp İsa Bey (Alaca) Camii’nde kıldık.

Hayırsever çalışmalarından dolayı 1979 yılında “Nobel Barış Ödülü” alan 
Rahibe Terasa anasına Makendonya hükümeti tarafından yapılan “Rahibe 
Teresa Evi”ni gördük. Evin alt kısmı müze, üstü isekilise olarak kullanılıyor.

Asıl adı Agnes Gonca olan Rahibe Terasa 1910 yılında Üsküp’te doğmuş, 18 
yaşında rahibe olmuş. St. Maris Lisesi’nde coğrafya dersleri vermiş ardından 
bu okula müdür olmuş. 1950 yılında Vatikan’ın izni ile “Hayırsever 
Misyonerler Cemiyeti”ni kurmuş. 1997’de Hindistan’ın Bengal Eyaleti’nin 
başkenti Kalküta’da ölmüş. 2016’da Vatikan Aziz Petrus Meydanı’nda yapılan 
bir törenle Papa Pranciscus tarafından “azize” ilan edilmiş.

Üsküp Edebiyat Oturumu Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Yunus Emre 
Enstitüsü Müdürü Dr. Şemsettin Şeker, Ensar Derneği Başkanı Süleyman 
Bakı, MRT Türkçe Sorumlusu Erhan Hasip ve Köprü Derneği Başkanı 
Hüsrev Emin’in katılımı ile Üsküp Yunus Emre Enstitüsü’nde yapıldı. D. 
Mehmet Doğan “Balkanlardan Kaşgar’a Türkçe” başlıklı görüntülü sunumun-
dan sonra Cemal Şakar, Rabia Ruşid, Emel Hamza Şerif, İsmail Bozkurt, 
Bekir Sıddık Soysal, Hüsrev Emin, Memiş Okuyucu, İbrahim Ulvi Yavuz, 
Mehmet Arif ve Emel Hamza Şerif gibi şair ve yazarlar konuşma yaptı. Şiir 
okudular. Ardından“Vefatının 60.Yılında Yahya Kemal Beyatlı Paneli” başladı. 
Oturum Başkanlığı Prof.Dr. Musa Kâzım Arıcan yaptı. Panelde D.Mehmet 
Doğan, Prof. Dr. Hacı Ömer Özden, Dr. Maksut Yiğitbaş ile şair Leyla Emin 
konuştu.

5 Mayıs 2018 Cumartesi;

Sabah kahvaltısından sonra Üsküp’ten Priştine’ye hareket ettik. Kosova’nın en 
büyük şehirleri ve başkenti olan Priştine’de Arnavutça ve Sırpça konuşuluyor. 
Priştine’de kısa bir şehir gezisinden sonra Prizren’e hareket ettik. Sultan Murat 
Türbesi’ni ziyaret edip dua ettik. Doç. Dr. Rahman Ademi türbede Kuran 
okudu.

Prizren’de “Hotel Theranda”da istirahat ettik.

6 Mayıs 2018 Pazar;

Sabah sevgili Fahri Tuna, bize bir sürpriz yaptı. D. Mehmet Doğan, Bekir 
Sıddık Soysal ve Muhammed Enes Kala iler birlikte Eski Saran Boğazı 
Mahallesi’nde bulunan bir dostunun evine kahvaltıya götürdü. Ev sahipleri 
Seza ve Şükran Seline isimli emekli öğretmenler. Çocukları yurtdışına gitmiş 
karı-koca tarihi bir evde yaşıyorlar. Bize hazırladıkları kahvaltına neler yoktu 
neler. Köy peyniri (yol peyniri) şar peyniri, beyaz peynir, paşa köftesi (kadın 
budu köfte), domatesli kavruk biber, erik, kavun ve kiraz reçeli, ayvar Balkan 
ülkelerinde bulunan hafif acı biberli içinde domates salçası olan bir türlü 
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kırmızı biber ezmesi. Ardından kahve geldi. Ev sahipleri sevinçlerinden evde 
ne var ne yok ikram etmeye çalışıyorlardı. Keyifli bir kahvaltı ve sohbetten 
sonra veda edip ayrıldık.

Prizren’ den İşkodra’ya hareket ettik. 

İşkodra’ da kültür etkinliği Yunus Emre Enstitüsü İşkodra Merkezi salonunda 
yapılan programın sunuculuğunu Cihat Zafer, Arnavutça çevirisini ise 
Verzana Niksiçi’ nin yaptığı programda ilk konuşmayı T.C. Tiran Büyükelçiliği 
Eğitim Müşaviri Asım Sultanoğlu yaptı. Ardında Yunus Emre Enstitüsü 
İşkodra Merkezi Müdürü Zafer Kıyıcı kürsüye geldi. Müdür Zafer Kıyıcı, 
“Kültür Kervanı etkinliğinin Osmanlı’nın kültür sahası içinde bulunan 
önemli merkezlerinin yer aldığı Balkanlarda gerçekleşecek olmasından mem-
nuniyet duyuyorum. Şair, yazar ve akademisyenlerin yanı sıra ilim dünyasın-
dan isimlerin katılımıyla gerçekleşen bu faaliyetin kültürel diplomasiye büyük 
bir katkı sağlayacağını” söyledi.

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, “30 Nisan’da Edirne’den başlayarak 
güzergâhtaki şehirlerde programlar yaptık. Bu şehrin güzelliğini, çekiciliğini 
çok iyi biliyorum. Beş sene önce de İşkodra’ya gelmiştim. Çok kısa kalmama 
rağmen hafızamdan güzelliği silinmedi ve buradaki aziz şehidimiz Hasan Rıza 
Paşa’nın tam da 100. yıl dönümünde buradaydım. Bu vesileyle aziz şehidimi-
zi rahmetle yâd ediyorum. Dil farkına rağmen bizim ruh, kültür ve tarih 
beraberliğimiz var.” dedi.

TYB Genel Mali Sekreteri Ahmet Fatih Gökdağ, “Bu kadar büyük coğrafyaya 
hükmeden Osmanlı Devleti’nin idare şeklinin adaletle ve müsamahayla olma-
sının ne kadar önemli olduğunu hissettim. Makedonya’nın sonu ile Kosova’nın 
başı arasındaki geçtiğimiz coğrafyada aynı Karadeniz insanının minareleri 
nasıl ihtişamla büyüterek bayrak yaptıklarını gördüğüm gibi burada da muh-
teşem büyük minareleri görmek beni çok heyecanlandırdı.” diyerek konuşma-
sını bitirdi.

Hikâye yazarı, Aykut Ertuğrul, “Kültür Kervanı vesilesiyle eksik olduğumuz 
bir yanımızı hissetmiş olduk. O eksiklik şu; bütün bu coğrafyadaki şairler ve 
yazarlar birbirlerini tanımıyorlar. Aşağı yukarı 100 yıl önce bütün bu bölge-
deki sınırlar değişti. Kültürel sınırlar da değişti. Aynı kültürün mirasçısı olan 
bizler birbirimize olan merakımızı 
kaybettik. Birbirimizin hikâyelerini 
merak edip okumaya başlayabiliriz. 
Bu eksikliği hissetmiş olan herkese 
büyük görevler düşüyor.” diyerek 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Eleştirmen ve hikâye yazarı Necip 
Tosun da “Balkanlar Osmanlı’nın 
bahar ve cennet rüyasıydı. 500 yıl 
boyunca bu toprakların huzur ve 
sükûnet içinde yaşamasını sağlayan 
medeniyetin artık yavaş yavaş sevil-
diğini görüyoruz. Bana öyle geliyor 
ki bu topraklardaki karabulutları ve 
hüznü dağıtmak için iyi bir roman, 

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan, “30 Nisan’da Edirne’den 
başlayarak güzergâhtaki şehirlerde 
programlar yaptık. Bu şehrin 
güzelliğini, çekiciliğini çok iyi 
biliyorum. Beş sene önce de 
İşkodra’ya gelmiştim. Çok kısa 
kalmama rağmen hafızamdan 
güzelliği silinmedi ve buradaki aziz 
şehidimiz Hasan Rıza Paşa’nın tam 
da 100. yıl dönümünde buradaydım. 
6 Mayıs 2018 İşkodra-Arnavutluk



TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NİN 40. YILINDA EDİRNE’DEN MOSTAR’A KÜLTÜR KERVANI358

iyi bir şiir iyi bir öykü yazılsa belki bir film çevrilse sanki her şey düzelecek ve 
güzelleşecektir. Balkanlar dediğimizde hemen aklımıza iki büyük yazar ve eser 
geliyor, Ivo Andric; “Drina Köprüsü, Selimovic; “Derviş ve Ölüm” Bizim bu 
topraklarla yeniden güç bağlantımızı sağlayacak olan kültür, sanat ve edebi-
yattır.” Diyerek sözlerini tamamladı.

Ardından TYB’nin “100 Yıl Sonra İlim Heyeti Çanakkale’de” başlıklı belgesel 
gösterildi. Daha sonra Bünyamin Yılmaz ve Memiş Okuyucu konuştu. 
Programın şiir faslında Mücahit Koca, İsmail Bozkurt, Mehmet Sarmış, 
Blerta Miloya, Ömer Fuçia ve Miçens Marku şiirler okudular. 

7 Mayıs 2018 Pazartesi;

Sabah ilk olarak İşkodra’ da Enver Hoca zamanında yıkılmış ve tahrip olmuş 
camilerin bulunduğu bölgeyi gezdik. Müslüman Arnavutların büyük cesaret-
le Cuma namazı kıldıkları minaresi yıkılmış “Kurşunlu Camii” gördük. 
Namaz kılıp dua ettik. Geride harap olmuş sadece temel taşları görünen 
camilerin görünce içimiz sızladı.

Yola devam eden Kültür Kervanı yeni bir devlet olan Karadağ’a geçti. 
Yolculuk sırasında D. Mehmet Doğan, “sabah vaazı” dediği her yola çıkışta o 
gün uğranılacak yerler, olaylar hakkında bilgiler verirken, yol arkadaşlarını da 
konuşmaya davet etti. Bu davete icabet eden H. Ömer Özden Karadağ’ın 
“Bar” şehrinin kelime anlamı hakkında, Caner Arabacı Balkan harbi ile ilgili 
bir hatırasını, Nazım Payam da dergiciliğe başlangıcı ile ilgili hatıralarını anla-
tarak şiirini okudu. Urfalı Mehmet Kurtoğlu ve Mehmet Sarmış’tan Urfa 
türküleri ve ilahi dinlendi. Rahman Ademi ise Balkan Türküleri seslendirir-
ken, Cihat Zafer; Sezai Karakoç’un Mona Rosa adlı şiirini okudu.

İlk durak Eski Bar (Stari Bar) şehri oldu. Eski yerleşim yeri olan kısmında 
bulunan Ömer Baş Camii ziyaret edilip namazlar eda edildi. Bar Kale gezildi. 
Rehberimiz Özcan Derviş, yine Osmanlı’nın yerleşim yerlerinde bulunan 
“kale, kule ve minarenin” burada da olduğunu söyledi. Kültür Kervanı, toplu 
fotoğraf sonrası Karadağ’ın dağlık ve iki aracın geçmesine imkân vermeyen 
dar, ancak bir o kadar yeşile boyanmış yollarından geçerek sahildeki 
Hıristiyanların ağırlıklı olduğu Budva şehrine gelindi. Daha sonra tabiat hari-
kası Kotor şehrine geçildi. Bir liman şehri olan Kotar’ın çevresi yüksek kaya-
lıklarla çevrili. Buraya üç kapıdan giriliyor. Batı Deniz Kapısı, Nehir Kapısı 
ve Güney kapısı. Bu iki şehirdeki Venedik yapısı kaleler ve içindeki gösterişli, 
tarihi çarşılar var. Ayrıca Venedik Presinin kaldığı taştan yapılmış evde dikkat 
çekici. Şehrin Belediye Başkanı tarafından binası hediyeedilmiş. Deniz 
Müzesi, Drego Sarayı, Kimsesizler Sarayı, Melekler Kilisesi, Müzik Okulu, 
Kotor Tarih Arşivi binası göze çarpan eserlerden bazıları. Akşam yemeği ola-
rak “City Restaurant” ta dört peynirli makarna yedik.

Şehir gezisi ve yemekten sonra Kültür Kervanı Bosna Hersek’e doğru yola 
çıktı.

8 Mayıs 2018 Salı;

Otobüsümüz sabah Trebinya’dan Mostar’a, hareket etti. Trebinye, Bosna-
Hersek’ın Sırp Cumhuriyeti’nde bulunan belediyelik bir şehir. Ülkenin 
güneydoğusunda yer alıyor. Trebişniça Nehri şehrin içinden geçerek güzel bin 
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manzara oluşturuyor. Otobüsümüz yol alırken Doç. Dr. Rahman Ademi de 
Sarabosna hakkında geniş bilgi veriyordu.

D.Mehmet Doğan’ın sabah vaazındaki konuşmasında “Balkan 
Müslümanlarının büyük efsanesi olan Sarı Saltuk’u anlattı. “Yahya Kemal 
Tarihin Estetik Yapısı” eserini yazarı Prof. Dr. Ömer Özden ise Yahya Kemal 
hakkında ilginç bilgiler verdi. 

Memiş Okuyucu’da Balkanlarda yaşanan savaş ile ilgili bildiklerini aktardı. 
Hanefi İspirli, Nazım Payam’a ithaf ettiği şiirini, Mehmet Sarmış ve Faruk 
Uysal ise kendi şiirlerini okudu. Mehmet Kurtoğlu Nabi’nin şiirini günümüz 
Türkçesi ile bize yansıttı. Cihat Zafer ise İsmet Özel’ den mısralar okudu.

Bosna Hersek’in Poçitel Kasabası’na geldik. Araçların zor geçeceği dar sokak-
ları, taştan yapılmış evleri, Bosna Krallığından kalma kalesi, hamamları, saat 
kulesi ve Osmanlı yadiğarı camii ve medreseleri ile dikkat çeken bir köy. 
Burada çay ve kahve molası verdik. Şişman İbrahim Paşa Camii’nde namaz 
kıldık.

Yolumuz Mostar’a düştü. Sergi ve Kültür etkinliğimizi Mostar Köprüsü 
yakınlarında bulunan ve tarihi bir binada hizmet veren Yunus Emre Enstitüsü 
Salonunda yapıldı. Cihat Zafer’in takdimi ile açılış başladı. Yunus Emre 
Enstitüsü Müdürü Yunus Dilber, kısa bir açılış konuşmasından sonra D.
Mehmet Doğan’ın konuşması ilgi ile izlendi. Dr. Senad Hasanagiç, Boşnaklı 
bir Müslüman olarak yaşadığını ve mücadelelerini kitaplaştırdığını anlattı. 
Nusret Omerika ise hayatını yazı yazarak sürdürdüğünü ve hazırlamış olduğu 
eserlerden örnekler verdi. Ayrı kendi şiirini okudu.

Doç. Dr. Rahman Ademi, Kültür Kervanı’nın bir turistik bir gezisi olmadı-
ğından sözetti.

Dr. Nazif Öztürk, Balkan Vakıfları üzerine konuştu. Hikâyeci Cemal Şakar 
insana değer katacak en önemli unsurun, sanat ve edebiyat olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Caner Arabacı 
“Bir zamanlar bu toprak-
larda farklı dinlerden 
insanların bir arada barış 
içinde asırlarca yaşadıkla-
rından” sözetti.

M. Said Uluçay, Nazım 
Payam kendi şiirlerini ses-
lendirdiler. Cihat Zafer 
Fahri Tuna’nın yazdığı 
Mostar Portresi’ni okudu.

Toplantı sonunda bahçede“Mostar Köprüsü”nü ve sakin bir şekilde yağan 
yağmuru seyrederek çayımızı yudumladık.

Geç vakitlerde Mostar’ dan yola çıktık. Saraybosna’ya ancak 22.15’de ulaştık.

Geceyi Saraybosna’ nın yeşil bölgesi olarak bilinen Ilıca’daki “Hollywood 
Otel”de geçirdik.

Nazım Payam kendi şiirini seslendirdi.  
8 Mayıs 2018 Mostar-Bosna-Hersek
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9 Mayıs 2018 Çarşamba;

Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı’ nın son kahvaltısını otelde yaptık. Oto-
büsümüz Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna Merkezi’ne doğru yola çıkarken 
D. Mehmet Doğan“Veda Vaazı” na başladı. Bosna’daki savaş sırasında Türki-
ye’nin Bosnalı Müslümanlara canla başla destek olduğunu hatırlattı. Bosna 
Dayanışma Grubu’nda TYB’yi yönetim kurulu üyesi rahmetli karikatürist 
Necdet Konak’ın temsil ettiğini, 90’lı yılların ortalarında Dayanışma Gru-
bu’nun Bosna ziyaretine katılmaya çok arzu etmesine rağmen oğlunun bir 
trafik kazası geçirmesi yüzünden katılamadığını, Aliya İzzetbegoviç’e Türkiye 
Yazarlar Birliği şeref üyeliği beratını bu sebeple Necdet Konak’ın takdim etti-
ğini, Begoviç’in de duygulanarak “Bugüne kadar aldığım en anlamlı hediye” 
dediğini ifade etti. Doç. Dr. Rahman Ademi, Saraybosna şehri hakkında yeni 
bilgiler aktardı. Savaş sırasında şehrin ortasından geçen tren hattının “ölüm 
hattı” olduğunu, bu sırada Gazi Hüsrev Camii’nde her gün bir hatim gelene-
ğinin devam ettiğini söyledi. Osmanlıdan önce burada bir şehir varlığının 
olmadığını Saraybosna’yı Osmanlı’nın kurduğunu, Avusturya’nın buraları 
işgali sırasında Osmanlı döneminde yapılan edilen birçok cami ve yapıyı 
yıkarak kendi binalarını yaptıklarını ifade etti. Son kültür programımıza 
“Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü” merkezinde başlandı. Cemil Meriç’ten ve 
Aliya İzzetbegoviç’ten alıntılarla açılışı yapan Cihat Zafer, ilk konuşmacı ola-
rak Bosna Yazarlar Birliği Başkanı Hacem Hajdareviç’i kürsüye davet etti. 
Başkan Hacem, Türkiye’den gelen bu kervan yolcularının özel konukları 
olduğunu söyledi. Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerinin iyi olduğunu 
ancak yazarlar arasındaki ilişkinin o kadar iyi olmadığını söyledi. Boşnakça 
konuşmaları Türkçeye Eldina Memniç çevirdi.

Daha sonra söz alan Yunus Emre Enstitüsü Merkez Müdürü Mehmet Âkif 
Yaman, Türkçe öğretimi üzerine yaptıkları çalışmaları ve diğer faaliyetleri 
anlatan kısa bir konuşma yaptı.

Dr. Rahman Ademi ise kervan yolculuğu hakkındaki izlenimlerini paylaştı. 
Özel bir yolculuk olduğunu ifade ettikten sonra konuşmasına Boşnakça 
devam etti. D. Mehmet Doğan “Kaşgar’ dan Balkanlara Türkçe” isimli görün-
tülü konferans verdi. Doğan, konuşmasında Balkanlarda Yunus ve Hacı Bay-
ram ilahilerinin 500 yıldır okunduğunu belirterek 20.yy. başlarında Türkçe 
için 3 önemli keşif olduğunu, bunların Orhun Abideleri’nin okunması, Dede 
Korkut’un yayınlanması ve Malazgirt Zaferi ile aynı dönemde, 1070 li yıllar-

da yazılan Divan-i Luga-
ti’t-Türk’ün 1914 yılında İstan-
bul’da ortaya çıkması olduğunu 
belirtti.Balkanların Türkçe ede-
biyatın önemli coğrafyaların-
dan olduğunu, Bosna’da da çok 
sayıda Türkçe eser yazıldığını 
ifade etti. 

Muhammet Enes Kala, Mustafa 
Hatipler’in tarifi olan “Edirne 

herkesin sukût ettiği zamanlarda (gece) konuşur” sözünü hatırlattıktan sonra 
Mehmet Tuğrul’a ithaf ettiği şiirini okudu. 

Muhammet Enes Kala, Mustafa 
Hatipler’in tarifi olan “Edirne 

herkesin sükût ettiği zamanlarda 
(gece) konuşur” sözünü 

hatırlattıktan sonra Mehmet 
Tuğrul’a ithaf ettiği şiirini okudu. 

9 Mayıs 2018 9 Mayıs 2018 
Saraybosna-Bosna-Hersek
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Mustafa Özçelik, Balkanlarda 
Yunus Emre ve Sarı Saltuk ara-
sındaki münasebeti hakkında 
konuştu. Ayrıca Fahri Tuna, 
Cihat Zafer’e ithaf ettiği Bay-
raklı Dede hakkındaki şiirini, 
Hanefi İspirli ise Aliya İzzetbe-
goviç’e bir Fatiha okunması tek-
lifi yerine getirildikten sonra 
şiirini okudu. Bosnalı yazar ve 
savaş gazisi Muhammed Gofiç ise bu toplantının çok önemli bir olay ve 
buluşma olduğunu, yanında getirdiği savaşın iç yüzünü anlatan kitabı için 
tehdit edildiğini hatta meclisten yasaklama kararının çıktığını ve bu kararı da 
kitabının kapağına aldığını söyledi.

Son konuşmacı yine Bosna Yazarlar Birliği Başkanı Hacem Hajdareviç oldu. 
1994 yılında Fuzuli’yi anma programı için Türkiye geldiğini bu geliş gidişle-
rin ve kültürel ilişkilerin daha sık olmasından gerektiğini belirtti. 

Program sonrası Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. Yılı münasebetiyle açılan 
sergi gezildi çaylar içildi.

Yunus Emre Enstitüsü Merkezi’nde yapılan programdan sonra Aliya İzzetbe-
goviç’in kabri ziyaret edildi. Rahman Ademi tarafından Yasin-i Şerif okundu, 
dualar edildi. Gazi Hüsrev Camii ve Medresesi ziyaret edildikten sonra tarihi 
çarşı gezildi.

Serbest zaman içinde bir grup şehri gezip alış-veriş yaparken diğerleri de bir 
vakıf eseri olan “Morika Han”ın avlusundaki ağaçlar altındaçay içip sohbet 
etti. Gezi ile ilgili hatıralar, değerlendirmeler yapıldı. Bu arada Mustafa Ekici 
ile M. Burak Yılmaz da kültür kervanına katılanların intibalarını kameraya 
aktarmakla meşgul oldular. Morika Han’dan yürüyerek “Buregolzico Bosna”-
ya gittik. Buraya ayran ile birlikte Boşnak Böreği yedik.

Artık ayrılık vakti gelmişti. Otobüsümüz bizi Saraybosna Havaalanı’na bırak-
tı. Rehber Özcan Derviş ve şoför ile vedalaşarak ayrıldık. Uçağımız zamanın-
da kalktı. Yolculuğu günün yorgunluğunu, geride bıraktığımız şehirleri, 
tanıştığımız insanları ve güzel hatıraları düşünerek geçirdik. Güzel şeyler 
yaşadık, anlamlı ve kalıcı dostluklar bıraktık. Böylece Kültür Kervanımız 
nihayete ermiş oldu.

Hanefi İspirli ise Aliya İzzetbegoviç’e 
bir Fatiha okunması teklifi yerine 
getirildikten sonra şiirini okudu.
9 Mayıs 2018 Saraybosna-Bosna-
Hersek

Seyahat sırasında Mustafa Ekici ile 
M. Burak Yılmaz da kültür kervanına 
katılanların intibalarını kameraya 
aktarmakla meşgul oldular. 
9 Mayıs 2018 Saraybosna-Bosna-
Hersek



KÜLTÜRÜN  VE SANATIN NASIL BİR BAĞLAYICI GÜÇ 
OLDUĞUNU SON YÜZYILDA DAHA ÇOK ANLAMAYA 
BAŞLADIK 

Türkiye Yazarlar Birliği çok anlamlı bir iş yaptı. Unutulmayacak hafızalarda 
kalacaktır. Edirne’den yola çıktık ve en son Mostar’a kadar ilerleyen bu kültür 
kervanı Saraybosna’da nihayete erdi. Aslında bize otobüsle yolculuğun ne 
kadar anlamlı da olduğunu gösterdi. Siz yorgunluk olarak anlayacaksınız ama 
bizim için bir yorgunluk değildi. Bu çok uzağımızda gibi görünen aslında çok 
yakınımızda olan coğrafyamızla bir araya geldik. Onlara dokunabildik onlar 
bizi görebildiler. Elbette ki çok uzun yıllarında hasreti vardı iki tarafta da 
bizler belki çok geç kalmış insanlardık.  Bu coğrafyalar için ama nihayetinde 
şu eksikliği de gidermiş olduk daha çok siyasi olarak ekonomik olarak farklı 
yönleriyle iletişim kurabildiğimiz coğrafyalara ilk kez oldu belki biz kültürle 
ulaştık. Kültürün ve sanatın nasıl bir bağlayıcı güç olduğunu herhalde son 
yüzyılda daha çok anlamaya başladık.  Özellikle görsel sanatların edebiyatla-
rın toplumları ne kadar yakınlaştırdığını, bir bütün haline getirdiğini hatta 
neredeyse küresel kültürel iklimlerin teklileştirici, aynileştireceği yaklaşımları-
nın neredeyse bütün dünyayı farklı noktaya taşıdığını görüyoruz. Bizim bun-
lara karşı önlemler almamız gerekiyor. Çünkü gönül coğrafyalarımızda insan-
lar bizden çok ciddi beklentileri var. Yani bizim Kırcaali’den yola çıktığımız 
Üsküp’e kadar ilerleyen daha  sonra  Karadağ,  Arnavutluk  bütün bunlar 
aslında farklı coğrafyadalar. Sesimizin olduğunu ve bizim sesimizle karıştığın-
da güçleneceğini gösteriyordu. Bizde bu sese karşılık verdik. Çok uzağımızda 
sandığımız insanlar aslında çok yakınımızdadırlar. Onlar yıllar öncesi hatıra-
larıyla gelmişlerdir. Birçoğu içinde bu Türkiye’de yaşayan insanlar da hep 
vatan hasreti gurbet hasreti vardır. Tıpkı Yahya Kemal’de, Mehmed Âkif 
olduğu gibi bir taraftan da şöyle düşünün; siz buralara geldiğinizde farklı, 
uzaklarda ilk kez geldiğiniz bu yerlerde kendinizi evinizde gibi hissediyorsanız 
maksat hasıl olmuştur.    Sadece genç nesillere ulaşabilme biraz daha dil engel-
leri ile karşılaşılıyor. Birçok noktada gençler birçok şeyden etkileniyor. 
Kültürel biçimlenmeden kurtulmanın yolu bizim biraz çaba göstermemize 
bağlı.

Türkiye Yazarlar Birliği 40. yılında 
öyle bir adım attı ki bu adım asla unu-
tulmayacak ve eminim gelecek kuşak-
lara aktaracağımız çok daha anlamlı 
etkili faaliyetler olacak ve bu edebiyatı-
mızın, sanatımızın, sinemamızın orala-
ra ulaşmamızı bizim gelecekte bir 
tasavvur oluşturabileceğimizi ve uzak 
gibi görünen coğrafyalarla yakınlığını 
da herkese göstermiş olacak.   

Bünyamin Yılmaz 
Gazeteci

Bünyamin Yılmaz’ın Anadolu 
Ajansı için TYB Başkanı Prof. 

Dr. M. Kâzım Arıcan ile yapmış 
olduğu röportajdan bir kare. 

1 Mayıs 2018  Kırcaali- 
Bulgaristan



BALKANLAR, KÜLTÜR KERVANI VE BEN

EDİRNE’den Mostar’a Kültür Kervanı’na katılarak ilk defa ülke dışına çık-
tım. Bu ilk çok anlamlı oldu benim için. Yüz yılı aşkın bir süredir yitiğimiz 
olan vatan topraklarını ziyaret etmek, soydaş ve dindaşlarımızla hasret gider-
mek, kültürel ve edebî faaliyetler yapmak için düştük yollara. Buna vesile olan 
ise kırk yıldır memleketimizin irfanına hizmet eden yazarları bir çatı altında 
toplamaya ve onların birlik, dirlik sesi olmaya çalışan Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin yarım asrı bulan çalışmalarını Balkan diyarlarına kültürel seyahati 
ile taçlandırmasıdır. Kültürel fütuhatı anımsatan bu sefer maksadına ulaşmış 
mıdır? Diye bir suale hiç tereddüt etmeden evet denilir. Bu cevabı sadece ben 
değil, seyahatimiz boyunca aracımızı kullanan şoför arkadaşımız dahi aynı 
şekilde ifade eder. Ülkemize bugüne değin yaptığı hizmetlerden ötürü bu 
güzel camianın oluşumuna katkı sağlayanların hepsinine şükran, bazısına 
rahmet, hayatta olanlara afiyet diler; Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’a teşek-
kür ederiz.

Edirne’den katıldığım kervan önce, Bulgaristan’daki Türk kenti Kırcali’ye 
vardı. Belde adını burayı askerleriyle yerleşim yeri kılan Gazi Kırcali (1371- 
1434)’den alan şehirde, bu büyük insanın medfun olduğu caminin yanı 
başında onunla Türkçe sohbet eden Türk esnaflara bir Romen kardeşimizin 
Orhan Gencebay’dan okuduğu şarkı,çocukluğumun Urfa’sında aynı sanatçı-
dan şarkılar okuyan dükkân komşumuz kundura tamircisi Mehmet amcayı 
anımsattı. 1980’lerin Urfa’sı ile Kırcali’nin bir kültürün ortak haritasının iki 
kardeş şehrinin bağını, burada öğlen sonrası Türk Kültür ve Sanat Derneği’nde 
bir kez daha yaşadım. Derneğin değerli başkanı Müzekki Ahmet Bey ve ilin 
şair, yazar, müzisyenleriyle Kültür Kervanı yolcuları ortak program yaptık. 
Düzenlenen şiir ve müzik dinletinde dinlediğim Balkan, Anadolu ve özelinde 
Urfa Türküleri yaşanılası bir güzellikteydi.

Geceyi geçirdiğimiz Filibe, Kırcali’den hem kültür hem de Türklük bakımın-
dan oldukça uzaktı. Hali hazırda güzel sanatlar lisesi olarak kullanılmakta 
olan, II. Abdülhamit’in yaptırdığı Sarı Mektebi gezememek benim gibi arka-
daşlarımı da etkilemiş olmalı. Muradiye Camisi Avrupai bir alanın yanı başın-
da tevhidi kıble hükmünde idiyse de kendisine umarsız insanların arasında 
mahzundu.

Yunanistan’a gitmek ilişkilerimizi yansıtan biçimde gerçekleşti. İzahı güç 
gerekçelerle geçişimizi zorlaştırdılar. Grek coğrafyasında Kırcali’nin adı 
Gümilcine’ydi. Oradaki Müslüman Türk’ün halet-i ruhiyesi bana göre 
Kırcali’de bulunanlardan daha bir hüzün içeriyordu. Derinlerinde yaşadıkları 
dram, programda okudukları şiirlerin fon müziği gibiydi. Modern şiiri takip 
etmekte olduklarışiirlerinde rahatlıkla anlaşılmaktaydı.

Yunanistan’dan ayrıldıktan sonra gittiğimiz diğer ülke Makedonya oldu. 

Maksut Yiğitbaş
Dr. Öğr. Ü., Ahi Evran Üniversitesi
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Servet-i Fünun şairi Cenap Şehabettin’in doğduğu Manastır’da bulunmak 
güzeldi. Gördüğümüz ve göreceğimiz diğer Balkan kentleri gibi burası da 
kapitalizmle henüz tam tanışmamış, mütevazı bir şehircikti. Burada yediğimiz 
böreğe Makedon işletmecilerin güler yüzü eşlik etseydi daha lezzetli olacaktı! 
Mustafa Kemal Atatürk’ün tahsil gördüğü askeri idadi bahçesi ve iç avlusuyla 
tam bir Osmanlı eseriydi. Bu askeri idadi, Sultan II. Abdülhamit’in inşa 
ettirdiği saat kulesi ve namaz kıldığımız cami belleğimde baki kalacaktır.

Makedonya’nın Gostivar kentinde, Aşağı Banisa’da ziyaret ettiğimiz Genç 
Kalemler Derneği 2010’da kurulmuş ve 2012’de derneklerinin adını taşıyan 
bir dergi çıkarmışlar: Genç Kalemler. Bu dernek bana tam yüz yıl önce Ömer 
Seyfettin, Ali Canip ve Ziya Gökalp’in bir başka Balkan şehrinde, Selanik’te 
çıkardıkları Genç Kalemler Dergisini anımsattı. Yeni Lisan makalesinin de 
yayımlandığı bu dergiyi Türk kamuoyu bilir ancak Gostivar’daki Genç 
Kalemler’den Türkiye’de kimsenin haberi olduğunu sanmıyorum. Dönüşte 
öğrencilerime, 1911’de Genç Kalemler Dergisi’nde yayımlanan Yeni Lisan 
Makalesi’nden bahsederken Gostivar, Aşağı Banisa’da yayımlanan bu dergi-
den ve dernekten bahsettim. Edindiğim Genç Kalemler Dergisini de öğrenci-
lerime tanıttım.

Çok anlamlı bir hareket Genç Kalemler Derneği, kurucu yönetim başkanı 
Türker Kamber’in derginin giriş kısmında derneklerini kurmalarının amacını 
ve aynı adı taşıyan yayın organınıçıkarmalarının nedenini derginin girişinde, 
öğrencilerime de okuduğum şu cümlelerle ifade eder: “Aşağı Banisa gençleri 
tarafından dini ve milli değerlerimizi korumak, halkımıza faydalı olmak, 
gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyup gerek kültür gerek dini ve milli 
alanlarda düzenlenecek faaliyetlerde yer almalarını sağlamak, halkını ve değer-
lerini seven bir gençliğin yetişmesi için mücadele etmek; fakir fukaranın, 
yetimin, zorda olan kardeşlerimizin yanında olup elimizden geldiği kadar 
yardımda bulunmak ve destek sunmak amacıyla kurulmuştur.”

Struga’da Bir Halveti Tekkesi

Makedonya’da gezerken yaşadığımız iki önemli kesit söz konusu oldu benim 
için; ilki yukarıda değindiğimiz Genç Kalemler Derneği ve dergileri, diğeri ise 
Struga’da zikre dâhil olmasam bile izleme ve manen istifade etme olanağı 
bulduğum Halveti zikriydi. Halveti Hasan Baba Tekkesi’nde, Hasan Baba 
hazretlerinin torunlarından olan İlhan Hoca’nın bu zikir halkasını yönetmesi 

Gostivar’daki Genç Kalemler’den 
Türkiye’de kimsenin haberi 

olduğunu sanmıyorum. Dönüşte 
öğrencilerime, 1911’de Genç 

Kalemler Dergisi’nde yayımlanan 
Yeni Lisan Makalesi’nden 

bahsederken Gostivar, Aşağı 
Banisa’da yayımlanan bu dergiden 
ve dernekten bahsettim. Edindiğim 

Genç Kalemler Dergisini de 
öğrencilerime tanıttım.                     

4 Mayıs 2018 Gostivar, Aşağı 
Banisa-Makedonya
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ve ardından cami cemaati ile bizlere sohbet odasında çay ikramları ömrümce 
unutamayacağım, rüya misal bir atmosferdi. Allah onlardan razı olsun, cema-
atlerini ve zikirlerini daim kılsın.

Ve Üsküp

Yahya Kemal genelde her Türk için, özelde ise şairler için çok özel bir isimdir. 
Sadece şiirleri ile değil yazdığı düzyazıları aracılığıyla da medeniyetimize este-
tik dokunuş ve değinilerde bulunan, dikkatler ortaya koyan şairimizin adı 
Üsküp’le birlikte anılır. Annesinin medfun olduğu bu şehirden hiç kopama-
mış, pek çok şiirinde doğrudan veya dolaylı olarak orayı yâd etmiştir.
Kaybolan Şehir bunların başında yer alır.

Üsküp ki Yıldırım Bayezid Han diyârıdır,

Evlad-ı Fatihân’a onun yâdigârıdır.

Firûze kubbelerle yalnız bizim şehrimizdi o;

Yalnız bizimdi, çehre ve rûhiylabiz’di o.

Üsküp ki Şar Dağ’ında devâmıydı Bursa’nın.

Bir lâle bahçesiydi dökülmüş temiz kanın.

Kalbimde bir hayâli kalıp kaybolan şehir!

Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir!

Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene,

Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene.

Medeniyet şairimizin unutamadığı sadece Üsküp değildir. Bütün Balkanlar, 
evlâd-ı fatihan diyarı onun için, Gaston Bachelard’ın Ateşin Tinini andıran 
hasret alevidir. Bu tanımı Açık Deniz’de kendisi de söyler:

Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum;

Her lâhza bir alev gibi hasretti duyduğum.

Gezdim o yaşta dağları, hulyâm içinde lâl...

Aldım Rakofça kırlarının hür havâsını,

Duydum, akıncı cedleriminihtirâsını,

Mağlûpken ordu, yaslı dururken bütün vatan,

Rü’yâma girdi her gece bir fâtihâne zan.

Hicretlerin bakıyyesi hicranlı duygular...

Bir gün dedim ki “istemem artık ne yer ne yâr!”

Çıktım sürekli gurbete, gezdim diyar diyar;

Talat Sait Halman’ın tespitiyle Yahya Kemal’in aksanında kendini belli eden 
Balkan Türkçesinin fonetiği, belleğinde de hep baki kalmıştır. Üsküp onun 
için çok sevdiği annesinin mücessemleşmiş halidir. Ancak bizim için salt bir 
ecdat yadigârı olmayan ve Yahya Kemal ile özdeşleşen bu şehirden Müslüman 
Türk’ün izi olabildiğince silinmeye çalışılmıştır. Türk kimliğinin silinmesi için 
yapılan çabalar eğreti bir hal içerse bile bizleri yaralamaya yetti. Fatih döne-
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mindeinşa edilen ve Vardar Nehrinin iki yakasını bağlayan bu tarihi köprü-
nün bir tarafında uzanan Türk çarşısının gölgelenmesi için çarşının başındaki 
tarihi hamamın önünde iki devasa heykel konulmuştur. Köprünün üzerinden 
bakanların kolaylıkla fark edebilecekleri bu yapıtlarla şehrin Türk kimliği 
bastırılmaya çalışılmıştır. Bizlerle ilgilenen, birlikte şiir programı yaptığımız, 
Yahya Kemal Beyatlı’yı andığımız Köprü Kültür-Sanat ve Eğitim Derneği’nin 
değerli başkanı, üyeleri Evlâd-ı Fatihân olarak şehirde duyduğumuz ıstıraba 
bir teselliydiler. Onlara bu vesile ile şükranlarımı iletirim. 

Kosova, Balkanlar’ın belki de en fazla Müslüman Türk kalabilmiş ülkesiydi. 
Allah bu güzel beldeyi düşmanlarından muhafaza eylesin. Zira başkent 
Priştine’de biz varız, Prizren’de ise Anadolu’nun bazı şehirlerinden daha ziyade 

bir Müslüman Türk kimliği ve 
izi var. Kaldığımız süre boyunca 
bu kentten sürekli etkilendim. 
Şair büyüğümüz Mustafa Özçelik 
ve değerli yazar ve şair Mehmet 
Kurtoğlu ile şehrin arka sokakla-
rını gezdik. 16. Yüzyıl Klasik 
Türk şiirinin önemli adlarından 
olan Suzi Çelebi  Camisini ve 
kabrini ziyaret ettik. Murad 
Hüdavendigâr (I. Murad)’ın 
yadigârı olan bu diyar bana kalır-

sa bizden kopmamış. Ancak pasaportla, bir başka ülkeye gider gibi buraları 
gezmek etkiledi beni. Şair olsaydım eğer herhalde Yunus Emre Enstitüsü’nde 
şiirini dinlediğimiz Taner Güçlütürk’ün Rumeli Sokağında Matem’i gibi bir 
şiir yazardım:

Rumeli sokağında 

Yağmura tutulur Suzi’nin dizeleri,

Bir ikindi sonrası

Türkçem sırılsıklam

Ben yorgunum

Ve bu sokakta

Divanlar kanar hüzne soyunurum,

Şemi’yi, Âkif ’i, Zekeriya’yı

Yasta bulurum,

Rumeli sokağında

Çorağa durur anadilim

Rumeli sokağımda 

Kilit vurur edebiyatım

Rumeli sokağında 

Alıp götürürler bir çocuğun dilinden kelimeleri

Yarınlar meçhule gebe

Umutlar şimdi sürgünde

Şair olsaydım eğer herhalde Yunus 
Emre Enstitüsü’nde şiirini 

dinlediğimiz Taner Güçlütürk’ün 
Rumeli Sokağında Matem’i gibi bir 

şiir yazardım. 
5 Mayıs 2018 Prizren-Kosova
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Sessizliğe gömerler bir avuç insanın kaderini,

Türkçem yaralı

Ben vurgunum

Bir ikindi sonrasında 

Şiirimle isyana dururum.

Arnavutluk’ta sadece Türklüğün değil Müslümanlığın da izi çok az kalmış. 
Kendisi ateist olan Enver Hoca ülkesini de ateist olarak dünya kamuoyuna 
tanıtarak kutsala düşman olması Arnavut Müslümanlarının en büyük şansız-
lığı olmuş. Ülkede camilerin hemen hepsini yıktırmış. Zira İşkodra’da birkaç 
cami ve Osmanlı eserinden başka bir şey göremedik. Yunus Emre Enstitüsü’nde 
muhteşem bir program yapıldı. Arnavutluk’ta benim için tek teselli bu prog-
ramdı oldu.

Balkanlar’da görme olanağı bulduğumuz bir diğer ülke Karadağ oldu.
Arnavutluk sınırından çıkıp da Bosna’ya giderken geçtiğimiz bu ülkede önce 
Bar şehrinde durduk. Uluslararası yolunun abartısız bir kasaba yolundan öte 
olmayan bu az gelişmiş ülkeyi yüz beş yıl önce komitacılara terk edilmesi 
düşündürdü beni derin bir nefretle. Yolculuk esnasında dinlediğimiz tarihi 
bilgiler bu vatan topraklarının altın tepside ordu sahibi bir devletten çapulcu 
addedebileceğimiz güruhlara sunulması duyumsadığım nefretin esas kaynağı 
oldu. Bar şehri bende bir İtalya şehri izlenimi bıraktı. Şarabın yerine ikram 
edilen nar suyu ve küçük imalathanelerde yapılan zeytinyağına eşlik etmesi, 
yöre halkının tipolojisi karşı yakada bulunan İtalya’nın buraya yansıma gibiy-
di.

Budva ve Kotor

Bizden, duyduğum Vendiklerden alınan vergi dışında hiçbir iz ve eser yoktu. 
İki sahil ve kale şehrin güzel taş işçilikleri dikkatimi çekti ve bana memleketim 
Urfa’nın gayr-i Müslim mahalle ve sokaklarını anımsattı. Hristiyanî yapılar 
heryerde birbirine benzeyen tek millet mahsulü gibiydiler. Doğayla içiçe 
olmayı öteleyen bir medeniyet algısının taşa yansıması bana “Taş medeniyet-
tir” diyen Tanpınar’ı anımsattı. Rehberimiz Özcan Derviş beyin, yasa gereği 
zorunlu olarak bu yerlerde iş birliği yaptığı rehberlerin gözlerinde de bizlerin 
yabancılığını okumak zor değildi. Hepimiz bir öteki olarak oraları gördük 
sadece…

Rehberimiz Özcan Derviş beyin, 
yasa gereği zorunlu olarak bu 
yerlerde iş birliği yaptığı rehberlerin 
gözlerinde de bizlerin yabancılığını 
okumak zor değildi. Hepimiz bir 
öteki olarak oraları gördük 
sadece…
7 Mayıs 2018 Budva-Karadağ  
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Mostar

Edirne’den Mostar’a Kültür 
Kervanı’nda da anılan güzel bir 
diğer şehir Mostar’dı. Adını köp-
rüden alsa bile insanı daha bir 
sıcaktı Mostar’da tertiplenen 
Yunus Emre Enstitüsü’ndeki 
program etkileyiciydi. Özellikle 
Senad Hasanagiç’in konuşması 
çok etkileyiciydi. Osmanlı’nın 
ardından yaşanılan ve bitip 
tükenmeyen sıkıntılarının halen 

sürdüğünü dile getirdi. Başkalarını bilmem ama kendi adıma öldürülmeyi 
bekleyen bir topluluk gibiydi Mostar’daki Müslüman.

Saraybosna ve Aliya İzzetbegoviç

Durağımızın sonu Saraybosna oldu. Bekim Muhtareviç’in deyimiyle burada 
insan “dünyada mıyım yoksa ahirette miyim?” diye sorar kendine. Herhalde 
bu ifadeden her an ahirete göçülebilecek bir şehir vurgusu yapılmakta. Geçen 
asrın ilk dünya savaşını başlatan suikast olayı burada yaşanır. Sırp milliyetçisi 
Gavrilo Princip tarafından Avusturya-Macaristan Veliahtı Franz Ferdinand’a 
28 Haziran 1914’de bu şehirde öldürür. Eli kanlı Sırplar 1992 ile bu şehrin 
insanını Avrupa emperyalizminin yardımıyla yine burada binlerce Boşnak 
katledilir. Kent 1996 yılına kadar kuşatma altında kalır. Katliamın şehitleri ve 
Aliya İzzetbegoviç’in kabrinin ziyareti hüzünlü atmosferde gerçekleştirdik. Bu 
son durakta artık ayrılmanın, on bir günlük seyahatin sonunu idrak ediyor-
duk. Hal böyle olunca dıştan içe, birbirimize zaman ayırdığımız saatlerde 
kurulan dostlukların devamı temenni edildi. Dileriz bu temenniler hayatiyet 
kazanır. Hemen her dakikasında ayırdında olunan bir özel kervan yolculuğuy-
du yaşanılanlar. Bu da sonrasında değil seyahatte de bilinmekte dolayısıyla 
geçmekte olan anlar dolu dolu yaşanmaya çalışıldı.

Ve Netice

Yahya Kemal’in Ezansız Semtler’de önemini vurguladığı üzere ezan, bir 
mekânda İslâm rüzgârını estiren, o beldenin Müslüman diyarı olduğunu sese 
dönüştüren yegâne ilannamedir. Ecdat bunu bildiği içindir ki fethettiği diyar-
lara daha yerleşmeden birer mescit yahut cami yaparak beldedeki 
Müslümanlığın istiklalini ilana çalışmıştır. Yazımın bu kısmını yazmadan 
dinlediğim sabah haberlerinde 14 Mayıs’ta Kudüs’te açılacak Amerikan elçili-
ği münasebeti ile bugün Kudüs’te ezan okunması yasaklanmış. İsrail’in ezan-
dan duyduğu rahatsızlığın temelinde, ezanla ilan edilen Müslüman belde 
imajıdır. Balkan şehirlerinde gezerken hep ezana kulak verdim. Vakit namaz-
ları için okunan bu kutlu Bilalî ve İlahî ses bana öz yurdumda olma izlenimi 
verdi. Minareler beldenin Müslümanlığını imzalayan bir kalem gibi hal diliy-
le işlevini sadece beşere değil, Mevla’ya da sunmaktaydılar. Ne mutlu “Bu 
ezanlar - ki şehadetleri dinin temeli-, ebedi, oraların semalarında ve kulaklar-
da inleyecek İnşallah.

Mostar’da tertiplenen Yunus 
Emre Enstitüsü’ndeki  
program etkileyiciydi. 

8 Mayıs 2018 Mostar-Bosna-
Hersek
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Seyahatimiz boyunca edindiğimiz dostluklar ve kurduğumuz diyaloglar doğal 
bir katkıya sahipti. Makam, para ve yolculuklar insanı sınamanın üç önemli 
unsurudur. Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı’nda hepimiz yolculukla 
sınandık. Şükürler olsun herkes bu sınavdan başarı ile çıktı. Tadının ahirette 
de hissedileceğine inandığım seyahate katılan her yolcu birbirine erdem akta-
ran nadide, zarif ve arif şahsiyettiler. Bundan ötürü seyahatimiz boyunca 
onlardan sadece sözlü değil davranışsal pek çok edinimlerim oldu, ne mutlu 
bana ki böylesine erdem erleriyle bir kervanda yer aldım. Vesile olanlara ayrı-
ca teşekkür ederim. Bu uzun, meşakkatsiz yolculuğun maksadına ulaştığından 
eminim. Bunu uğradığımız hemen her diyarda bizleri karşılayan, ortak prog-
ramlar yaptıklarımız ve hatta lokanta ya da otelde hizmet sunanlarda görebil-
dik.

Ne mutlu bizlere… 

D. Mehmet Doğan hakkındaki belgeselden bir görünüm. 5 Mayıs 2018 Prizren-Kosova 



ACI GEÇMİŞTİR, NEŞE GELECEKTİR

SİNAN’ım, gün ışığım! Edirne’deyim. Gökte dolunay. Gökte kandil. Berat 
Kandili. Selimiye’nin kubbesinde kırk pencere. Kırk dolunay. Kırk gün ışığı 
pınarı. Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. Yılı’nda “Edirne’den Mostar’a Kültür 
Kervanı”nın ilk durağı. “Müjdeler olsun efendim Edirne’desin.” Niyazi Akın-
cıoğlu’nun şiiri, yıllar önce okuyup sevdiren Eczacı Mehmet Toplar’dan hatı-
ra. 

“Bir yerde görürsen ki 

Ağır ve edalı akar

dal dal söğütler öperek 

samur üç belik gibi 

üç koldan sular

müjdeler olsun efendim

Edirne’desin.

Mevsim, fasl-ı bahardır 

gecedir ve mehtap vardır

Ve sen 

bir kavsi kuzahta yürür gibi 

köprülerdesin”

Şiirdeki dolunayın altındayız. Denk gelmesi kamerin, kelimelerin, inceliklerin, 
unutturmaması kendisini ışığın, değerin. Bir kavis, derd-i maişetten, dünya 
gailesinden ahirete, duaya, bir kavis, bir kavs-i kuzah. Elbette görene. Duyana. 
Yoksa üzmek, kırmak, kırılmak, itiş kakış, kavga kargış. Din vefadır Sinan’ım. 
İnsanın kendi kendisine en hazin kötülüğü kibir. Kibir yani vefasızlık. Ahde 
vefasızlık hayata karşı saygısızlıktır. Din saygıdır Sinan’ım. Kubbe de minare 
de minber de mihrap da şadırvan da hürmete dair. Bugün 30 Nisan. Vakte 
hürmet bakımından kaydedelim, yıllardan 2018.

“Nereye gidiyorsun?” diye sormuştun ya bavulumu hazırlarken. “Balkanlar” 
demiştim. Bulgaristan. Kırcaali, Filibe. Yunanistan. Gümülcine, Selanik. İlk 
defa göreceğim Selanik’i. Mustafa Kemal’i doğurdu Zübeyde Hanım burada. 
Kadınlar tarihi değiştiriyorlar. Erkekler annelerinin armağanı zamana. Belki 
de bu yüzden ahirete yolculadıklarımıza annesinin adı söyleniyor telkinde. 
Makedonya. Ohri, Gostivar. Üsküp. Kosova. Priştine, Prizren. Arnavutluk. 
İşkodra. Karadağ. Budva, Bar, Kotor. Bosna Hersek. Mostar, Sarajevo. 

Sinan’ım, gün ışığım! İstanbul’dan beri köprüler. Sinan köprüler. Sinan’ın 
taştan kemerler, sütunlar, kubbeler imparatorluğundan geçiyoruz hep. Taşın 

Cihat Zafer
Sunucu / Yazar
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acemaşiran, hüzzam ve mahur bestelendiği Sinan devleti git git bitmiyor. 
Sinan gölgesi, Sinan akustiği, Sinan silueti hep. Bu kubbeler, bu köprüler 
diyorum Sinan’ım, aşksız olmaz. Aşk akıldan büyük, çünkü aklı bir sevginin, 
bir iddianın, bir gayretin, bir emeğin emrine veriyor aşk. Her şeyden güçlü 
aşk. 

Edirne’de ilk programda, kürsünün arkasındaki afişler düştü birden. 
Pencerelerden hem Sinan’ın köprüleri hem Selimiye ortaya çıkıp kendini 
gösterdi. “Nerede olduğumuzu bilerek yola çıkmamızı söylüyor Sinan” dedim. 
Biliyorsun ben sunucuyum. Aslında çok da sunucu sayılmam. İnanmadığım 
şeyleri, kendi yazmadığım, benim olmayan kelimeleri söylemediğim için. Bu 
kervanda sunucu olarak bulunuyorum. Şairleri, yazarları, hikâyecileri takdim 
ediyorum, sahneye çağırıyorum. Şairler de birer sunucu aslında, hikâyeciler 
de yazarlar da. Kendilerine sunulanı, yani dünyayı ve hayatı anlıyor, anlatı-
yorlar bize. İyiliğe, güzelliğe birer davetiye çıkarıyorlar, merhametten, dost-
luktan seçenekler sunuyorlar. Kervanı anlatıyorum, neden yola çıktığımızı, 
nerelerden geçtiğini bu kervanın tarih boyunca, nereye varmak istediğini 
gönüllerde, akıllarda, yolculuğumuzu anlatıyorum dilim döndüğünce. Aman 
efendim bu geldi, yaman efendim pek şahane oldu, şimdi bu gidiyor ve şu 
geliyor huzurlarınıza, demek işi değildir sunuculuk. Kimse çocuğuna “çocuk” 
diye isim koymaz. Çocuğun çocuk olduğunu herkes bilir çünkü. Çocuk, 
tamam anladık, bu bir çocuk da bırak biricikliğini, kaşını, gözünü, sesini, bu 
çocuğun başka çocuk-
lardan en evvel farkı ne, 
adı nedir? Bu çocuğun 
adı Ali. Hah şimdi oldu. 
Ali’nin Ahmet’ten farkı 
nedir? Bunu söyleyebili-
yor musun tek cümle-
de? İşte sunuculuk 
budur. Peki bundan 
ibaret midir Ali? Ali 
niye var, Ali olmasa ne 

Sinan’ım, gün ışığım! İstanbul’dan 
beri köprüler. Sinan köprüler. 
Sinan’ın taştan kemerler, sütunlar, 
Sinan devleti git git bitmiyor. Sinan 
gölgesi, Sinan akustiği, Sinan 
silueti hep. Bu kubbeler, bu 
köprüler diyorum Sinan’ım, aşksız 
olmaz. Selimiye Camii.                  
30 Nisan 2018 Edirne

Edirne’de ilk programda, kürsünün 
arkasındaki afişler düştü birden. 
Pencerelerden hem Sinan’ın 
köprüleri hem Selimiye ortaya çıkıp 
kendini gösterdi. “Nerede 
olduğumuzu bilerek yola çıkmamızı 
söylüyor Sinan” dedim.                    
30 Nisan 2018 Edirne
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olurdu, Ali bize ne veriyor, biz Ali’ye ne borçluyuz? Bak işte bunu da anlata-
biliyorsan bir cümleyle daha, eh fena sunucu değilsin demektir. Ben mi ne 
yapıyorum Sinan’ım? Şunu yapıyorum. Dinliyorum. Anlamaya çalışıyorum. 
Anladığım şeyin, yani söylenen, otaya konulan eserin, sözün, hatta bir yüz 
ifadesinin içinde bulunduğumuz durumla, yerle, zamanla ve gelecekle bağını 
kurmaya çalışıyorum. Oldu mu sana bir köprü? Bu kurduğum köprüden 
şimdi Sinan’ım, belki Mimar Sinan gelir geçer Balkanlara, Balkanlardan 
Avrupa içlerine, dünyaya. Sadece dinlenilmiş ve görülmüş bir an parçası, bir 
ses parçası, bir kelime duyulmuş olur, görülmekle kalmaz hafızaya girer, her-
keste birer başka köprü kurulur, o köprülerden duygular, akıllar, fikirler geçer, 
iletişim işte, nasıl ki köprüler kıyıların iletişimini sağlamakta, ben de kelime-
den köprüler kurmakla işimi yapmaktayım. Kelimeler de birer köprü, insan-
lar da birer kelime, birer köprü, zamanla, mekanla, yerle, gökle, kalple, hayat 
ve sonsuzluk arasında.

Bir kandil günü çıktık Edirne’den, Hasan Sezai-i Gülşeni’ye niyaz edip Haz-
retten destur alarak. Malum yolumuz Sarı Saltuk Dergahı’na varır. Sarı Saltuk 
demek Yunus Emre demek. Tapduk Dergahı’ndan bunca “cenk aver” gönül 
cengine sefer eylemiş. Gönüller cenginde meydan dilemiş, meydan meydan devran 
açmış bunca gönül kahramanı. Tapduk Emre de Hacı Bektaş Hünkâr pirimiz de 
Mevlana yoldaşı. Hani biri Hacı Bektaş-ı Veli’nin dergahına kurban bağışlamak 
istemişti. “Helal değildir” deyip kurbanı geri çevirmişti Hünkâr. Hz. Mevlâna 
aynı hediyeyi kabul etmişti de, Hünkar’ın kabul etmediğini söyleyen adama, 
“Biz bir karga isek, Hacı Bektaş-ı Veli bir şahin gibidir. Öyle her leşe konmaz.”-
demişti Hz. Mevlâna. Adam bu defa Hacı Bektaş-ı Veli’ye gidip Mevlana’nın 
kurbanı kabul ettiğini söylemişti de “Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise 
Mevlana’nın gönlü okyanustur. Bir damla ile bizim gönlümüz kirlenir ama 
onunkinde bu kir hem görünmez hem temizlenir” demişti ya Hacı Bektaş. Haz-
reti Yunus diyordu ya “Hazreti Mevlâna yolumuzun ışığıdır”. Mevlâna ise 
“Türkmen Kocası” diyordu ya Hazreti Yunus’a. “Hangi makama yükseldiysem 
önümde o Türkmen kocasının ayak izi vardı.”

Bunları şundan söylüyorum sana Sinan’ım. Köprü kuracaksan, taşın sağlam 
olmak yetmez, köprünün ayağını nereye koyacağını da bileceksin. Her taşın 
sahibi vardır. Her hayalin fısıldayanı vardır. Kemerin, kavsin hesabı vardır, 
duası vardır, manevi muhafızı vardır. Binlerce yıla dayanacak, akan suya dire-
necek, yorulmayacak, suyla, rüzgarla arkadaş olacak. Suyla, rüzgarla anlaşma-
yan köprünün ne kemeri kalır ne taşı. Gittiğimiz yerlerde bizi Yunus Emre 
(Enstitüsü) karşılaması boşuna mı? Yunus Emrem ve yoldaşları hayydırlar, 
diridirler, çocuklarına, kervanlarına sahip çıkarlar. 

1 Mayıs’ta Kapıkule’den Haskova’ya, Kırcaali’ye geçtik mi? Evet. Ömer Lütfi 
Kültür Merkezi’nde şiirler okuduk, hikâyeler. Okunanları dikkatle dinledim. 
Birer kelime, birer mısrayla kervana dahil ettim ortak duyguyu. Gümülcine 
Türk Gençler Birliği’nde de okuduk şiirler, hikâyeler. Üsküp’te. Prizren’de. 
İşkodra’da Yunus Emre Enstitüsü’nde. İşkodra’da çevirileri yapacak genç hanı-
ma Türkçe’yi nerede öğrendiğini sordum. “Bursa’da” dedi Verzana Niksiçi. 
Üniversiteyi Bursa’da okumuş. “Seviyor musunuz Bursa’yı?” Gözleri Yeşil 
Türbe’nin çinileri gibi ışıldadı Verzana’nın, bakışlarında Emir Sultan servileri 
gibi koyu gölgeli yeşil bir hasret salınıp uğuldadı. “Peki neden kalmadınız 
Bursa’da?” dedim. “Ailem burada” dedi. Her insan bir hikâye. Bir şiir. Şehir 
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şehir güzel insanlar ansiklopedisi. Nihayet Mostar ve Saraybosna. Her şehirde 
rahmet. Her şehirde yağmur. Balkanların “gözü yaşlı.” Her şehirde bir Halve-
ti Tekkesi. Her şehirde yuvamız, sahibimiz var. Hazreti Pir’in hediyesi, hima-
yesi. Yol boyunca yeşil. Yol boyunca kocaman ağaçlar, kocaman ırmaklar. Yol 
boyunca gelincikler. Gelincik, çocukluğumdur. Türkiye’nin buğday tarlalarıy-
la kaplı olduğu yıllar. Başaklar sararmadan o yeşil ekin denizinde uçuşan kır-
mızı benekler. Gelincik, yalnız üç narin yaprak ve saç teli kadar ince bir dal 
ucunda bir çiçek. Allah küçüklerin de Allah’ıdır Sinan’ım. Küçük şeyleri 
yapabilmek en büyük iş. Küçük bir çiçek kocaman bir dünyadır. Nasıl açık-
lamıştın sana okuduğum şiiri? “Ne diyor çiçek?” demiştim. Birhan Keskin’in 

“Dağ susmaya giden yolu biliyor

Sen bilmiyorsun.

Taş yarılıyor bir çiçek için yol veriyor 

Kısacık konuşuyor çiçek: “Dünya” diyor.

“Gördüm benimle tamamlanıyor”mısralarını okuyup. 

“Ben olmazsam dünyanın da bir anlamı olmaz”demiştin ya, kendini o çiçeğin 
yerine koyarak. Yolculuk ardında bıraktıklarını özletmek için icad edilmiştir. 
Güzel oğlum benim. Sen olmazsan dünyanın bir anlamı olmazdı elbette. Sen 
o gelincikleri gördükçe kokusunu duyduğum benim güzel küçük çiçeğimsin.

Gece yarısı ancak varabildiğimiz Filibe’deki otelde çay kahve yetiştirmeye 
çalışan Bulgar kadın, elleri, ayakları, omuzları güçlü, saçları gür, gözleri koca-
man, masaları topluyor, bizi beklemişler, fazla mesai, sabah erkenden işe 
gelecek, şikayet değil ama “Daha eve gideceğim, sabah erken geleceğim” deyince 
“Gider dinlenirsin şimdi evinde” diyorum. “Evde nasıl dinleneyim?”diyor.“Ço-
cuklar var, koca var, anası var, yemek yapayom, yerleri sileyom, kilimleri yıka-
yom, bulaşıkları yıkayom, elbiseleri yıkayom, erşeyleri yıkayom.” Balkanlar. 
Erşeyler. “Yorgunuz. Bu erşeyleri yıkayan kadınıyız dünyanın”diyorum içim-
den. “Asırlardır böyle bu.”

Filibe sokakları. 
2 Mayıs 2018 Bulgaristan
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Akşamları otelimize yerleşince, bavulumu açar açmaz, sanki senin ellerini 
görüyorum. Bavuluma eşyalarımı, okuyacağım kitabı o küçük ellerinle yerleş-
tirirken söylediklerin tekrar tekrar. İşte o kitap. Tagore. “Büyüyen Ay”. 
Defterim, seccadem, hepsinde Sinan’ımın küçük elleri. 2 Mayıs gecesi 
Filibe’de yazdıklarım. “Sinan’ım. On yıl önce yine bu nehirlerin kıyısında ve yine 
yazıyordum. Fakat Sinan’ım sen o vakit henüz bu dünyada değildin. Birlikte 
değildik. Tıpkı bir zaman sonra benim burada olmayacağım gibi. Yine ve daima 
beraber olacağımız gibi. Bir baba ve bir oğul olarak bir sonsuzluğun ebedi birer 
parçası olacağımız gibi.”

Poçiteli’de, Osmanlı köyünde röportaj yaptılar benimle. Kervandan aklımda 
kalanı sordular. Arkamda taştan Türk evleri vardı. Dedim ki “Bu evleri bugün 
de ayakta tutan kendi devirlerinin ilerisinde olmaları.” Dedim ki “Eğer bir evi, 
bir köyü, bir şehri kendi döneminin ilerisinde inşa edemezsen ayakta da tutamaz-
sın. Günün modasını aşamayan ne ev ne şehir ne insan ne fikir kalır yarına.” 
Dedim ki “Bizde acının her türlüsü var, bizde acının her türküsü var. Acıyla 
kurulmaz medeniyet. Acıyla yani hamasetle kurulmaz gelecek. Geçmişle övünme 
hastalığından derhal kurtulmalıyız, derhal ve acilen. Harakani Hazretleri 
“Türkistan’dan Şam’a kadar kimin eline diken batsa acısı benim acımdır” diyor. 
Semerkandi Ali Hazretleri “Yerler ve gökler adaletin üzerinde durur” diyor. 
Adalet. Önce kendimizden başlayarak. Yaydaki oku geriye çekeceğiz ama ileriye 
gitsin diye. Gelecek neşeyle kurulur. Yarın neşedir, neşe gelecektir. Acı geçmiştir, 
neşe gelecektir. Bu evleri kuran neşe, bu illeri fetheden neşe. Bir an evvel o neşeyi 
bulmalıyız. Yoksa sadece bugün değil yarın da acılar içindeyiz.”

Sinan’ım, gün ışığım. Acı çekme. Acıyı bal eyle. Neşeli ol. Neşeyi, çoğalt. 
İnsana köprüler kur. İnsana ve hayata, dünyaya ve Allah’a yeni köprüler kur. 
Neşeyle kur. Neşeyle kur ki sağlam olsun, yıkılmasın, yormasın, üstünden 
nice gönül yorulmadan geçsin karşıya. Karşıyı merak et, karşıyı öğren, karşıyı 
sev. Karşıyı buralı, bu yakalı yapan köprüler kur. Karşı diye bir şey yok çünkü. 
İkilik yoktur. Birlik vardır. İkiliğin bir köprülük canı vardır. Bir Sinan gelir 
kıyıları bağlar geçer. Tevhid var. Ayrılık yok. Değil mi ki köprüler var. 
Gönüller var. 

Yoldayız. Resne’de otobüsümüz durdu. Narin, gözlüklü, kıvırcık saçlı bir 
hanım ön kapıda belirdi, Emel Hamza Şerif, evinin bahçesinde çay içmeye 
davet etti. Programa yetişecektik. Yol uzundu. Terbiyesi el verdiğince üsteledi, 
terbiyem elverse yalvardı diyeceğim ama yakardı diyeyim. Yetişmemiz zordu. 
Otobüs hareket etti. Emel Hamza, komşularına “İşte misafirlerim, bir bardak 
çay için durdular, Türk bunlar, şair, yazar…” diyecekti. Sarı Saltuk evlatlarının 
geri geldiğini görecek, “Hoş geldiniz”diyecekti. Derviş Yunus,

“Yunus Emre der hoca 

İster bin var Hacca 

Hepisinden eyice 

Bir gönüle girmektir”diyecekti. 

Emel Hamza indi otobüsten, el salladı bize, yalnız gitti bahçesine. Resne’nin 
ne geyiğiyle gezen Niyazi’si aklımda kaldı ne yol boyu elma ağaçları. 
Kırdığımız gönül aklımda. Bir bardak çayın demi. Yüzyıllar sürmüş rengini 
alması. Bu gönlü geri almak lazım. Bir gönül almak Balkanları almaktan daha 
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önemli. Daha zor. Bu kervan bu yüzden bu yolda. Üsküp’te, bir de baktım 
Emel Hamza Şerif de var salonda, sevindim. Okudu güzel şiirini. Yerine geçti. 
Vaktidir. Davetini hatırlattım. Üzgünlüğümüzü. “Resne’nin elmaları değil sizin 
içemediğimiz çayınız kaldı aklımızda” dedim. Af diledim. “Cennet var mı 
merak ederiz. Hani bir elma yediğimiz için dünyaya sürgün edildiğimiz cennet. 
Cennet var. Çünkü elmalarıyla meşhur Resne’de siz varsınız. Cennet var çünkü 
iyi insanlar var” dedim. Baktım, D. Mehmet Doğan yine çocuklar gibi ağla-
maklı. 

Balkan şehirleri. Mehmed Âkif ’in memleketi “İpek” … Âkif ’in hasreti…

 “Balkan’ın üstünde sızan bir pınar 

  Bir yaradır, durmaz içinden kanar. 

 Hangi taşın kalbini deşsen; mezar. 

 Gör ne mübarek yer... Uğurlar ola.”

 Yahya Kemal’in Üsküp”ü… Doğduğu yer, annesini sırladığı. “Ben girmeden 
hayâtı şafaklandıran çağa / Bir sonbaharda annemi gömdük o toprağa.” Balkan-
lar İstanbul’un kapısı değil, tapusu. Viyana’ya kadar Balkanları elde tutmak 
için gitmiş olmalıyız diye düşünüyorum. “Rakofça kırlarının hür havâsı… 
Akıncı cedler… Her yaz, şimâle doğru asırlarca bir koşu... Mağlûp ordu, yaslı 
vatan… Hicretlerin bakıyyesi hicranlı duygular... Mahzun hudutlar… Akan 
sular…”

Adı üstünde Kervan. Ne yolları anlatmaya yeter bu yazı, ne yolcuları. Şeref 
Başkanımız, aksakalımız D. Mehmet Doğan’ın “Ulvi Palas” diye yol boyunca 
takıldığı İbrahim Ulvi Yavuz’la otel bahçelerinde erken yürüyüşlerini, otobüs-
te sabah vaazlarını, hoşgörüsünü, sabrını, latifelerini, keskin mizahını, ağa-
beyliğini. İbrahim Ulvi Yavuz’un mültefit sükunetini. Torununun tek kelime 
etmeden bütün seyahati kaydeden kameramanlığını, çabasını. Bekir Sıddık 
Soysal’ın kültür hamulesini, esprisini, sanatkâr şıklığını, cömertliğini. Başka-
nımız Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan’ın meşhur konferansını hatta bastonunu. 
Fahri Tuna’nın deli dinamo Balkan sevgisini, Adapazarlı kucaklayıcılığını, 
bütün Balkanları Selahaddin Şimşek’in iman ve kültür davasıyla, Doktor 
Sadık Canlı’nın açık eli, samimiyetiyle, Selim Gündüzalp’in bir cana daha 
merhaba demek neşesiyle tanıştırmasını, camilerden, türbelerden ibaret gizli 
gece alemlerini. Caner Arabacı Hoca’nın bir tevazu profesörü ve sekiz çocuk 
babası olarak “Asım’ın Nesli”ni sessiz bir dev gibi temsilini. Nazım Payam’ın 
derin katkısını, edebiyata, şiire hakiki sadakatini. Müşfik ve mütebessim Mus-
tafa Özçelik’in dervişane gizlediği müktesebatını. “Mahşerin dört atlısı” diyo-
rum onlara, Necip Tosun, Cemal Şakar, Aykut Ertuğrul ve Abdullah Har-
mancı’nın hikâyeci dayanışmasını. Budva’da şairler için tahsis edilmiş antik 
kayaya hep birden çıkıp şiirlerini okuyan şairlerimizi. Ahmet Fatih Gökdağ’ın 
her sunuştan sonra benden teslim alıp yazıya geçtiği program notlarını. Sultan 
Murad Hüdâvendigâr ziyaretini. Buharalı Türbedar ailenin son temsilcisi 
Saniye Hanım’ın duasını. Ömer Özden hocayı, Prizren’deki Âkif panelini. 
Nazif Öztürk’ün Mostar’da vakıf medeniyetini anlattığı veciz konuşmayı. 
Genç akademisyenler, Muhammed Enes Kala ve Mehmet Tuğrul’un yarına 
dair itimat telkin eden güzelliklerini, kardeşliklerini. Kültür sanat haberleri-
nin uç beyi Bünyamin Yılmaz’ın yarenliğini, unutulmaz karelerini, canlı 
yayınlarını, Aykut Ertuğrul ve Mehmet Tuğrul’u da alarak gece yarısı uzun 
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yürüyüşlerimizi, kahve maceralarımızı. Bedir Acar’ın Star’daki haberleri kadar 
kervana kattığı nezaketiyle dostluğunu. Mustafa Ekici’nin yorulmak bilmez 
nezaketini, çalışkanlığını, her daim gülen yüzünü. Zafer Kızılca’nın gayretini, 
bizi aç susuz bırakmayışını. Hangisini anlatmak için yeterli yerimiz? Cemal 
Şakar’ın ısrarıyla, otobüste okuduğumuz şiirleri söyleyelim hiç olmazsa. 
Hanefi İspirli’nin “Bizim arkadaşların bazısının içine İsmet Özel, bazısının 
içine Sezai Karakoç kaçmış” demesine nazire. Cemal Şakar “Yaşamak Umrum-
dadır” oku diyor. Okuyorum. 

 “Sabah şairin üstüne saldırıyor 

 yaşamaktan bir güneşle kaplanıyor onun kalbi 

 onun kalbi topraktan sıyrılıyor 

 aşk dahi sıyrılıyor topraktan…”

Madem yolun sonuna geldik, madem nazlı nazlı akıyor bir yanda Neretva, 
madem narin bir vazoya benzeyen Saraybosna’ya geldik. İsmet Özel’in 
“Münacaat”ıyla tamamlayalım otobüste şiir okuma faslını. 

 “Şimdi tekrar ne yapsam dedirtme bana yarabbi 

  taşınacak suyu göster, kırılacak odunu 

 kaldı bu silinmez yaşamak suçu üzerimde 

 bileyim hangi suyun sakasıyım ya rabbelalemin 

 tütmesi gereken ocak nerde?”

Sarajevo Yunus Emre Enstitüsü’nde son toplantı. 9 Mayıs. Artık döneceğiz. 
Aliya’nın şehrindeyiz. Ne söylenir kapanışta? Düşmana eziyet ettiğini gördü-
ğü askere durmasını söyleyen Aliya İzzetbegoviç’e “Yaşlı, çocuk demeden öldür-
düler. Kadınlarımıza tecavüz ettiler. Ne işkenceler yaptılar” demişti asker. Aliya, 
“Onlar bizim öğretmenimiz değil” diye cevap vermişti. Müslümanın izzetiydi 
Aliya’nın “izzeti”. Bunu söylemeliydim. Söyledim. Cemil Meriç “Bütün 
Kur’an’ları yaksak, bütün camileri yıksak, Avrupalının gözünde Osmanlıyız. 
Osmanlı, yani İslâm. Karanlık, tehlikeli, düşman bir yığın!”diyordu. “Kıtaları 
ipek bir kumaş gibi keser biçerdik. Kelleler damlardı kılıcımızdan. Bir biz vardık 
cihanda, bir de küffar… Zafer sabahlarını kovalayan bozgun akşamları… İhti-
yar dev, mâzîdeki ihtişamından utanır oldu. Sonra utanç, unutkanlığa bıraktı 
yerini, “Ben Avrupalıyım” demeye başladı, “Asya bir cüzzamlılar diyarıdır.” 
Avrupalı dostları, acıyarak baktılar ihtiyara ve kulağına, “Hayır delikanlı” diye 
fısıldadılar, “Sen bir az gelişmişsin.” Ve Hıristiyan Batı’nın göğsümüze iliştirdiği 
bu idam yaftasını, bir “nişân-ı zîşân” gibi gururla benimsedi aydınlarımız.” 
Bunu da söylüyordu Cemil Meriç. Söyledim. “İşte o aydınların karanlığını 
aydınlatmak için kırk yıldır var Türkiye Yazarlar Birliği”dedim.“Rahmetli Sela-
haddin Şimşek’in dediği gibi: “Kalemlerin lekelerini kalemler siler ancak!” Necip 
Fazıl’dan söz ediyorum bitirirken: 

 “Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu 

  Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu?

 Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna 

 Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?”

Ahmet Fatih Gökdağ’ın her 
sunuştan sonra benden teslim alıp 
yazıya geçtiği program notlarım…
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Salonda bir sessizlik. Susuyorum. Sonra “Bugün” diyorum. Alkışlar gönülden. 
“Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna?” Evet. “Bugün.” Bakıyorum kosko-
ca D. Mehmet Doğan’ın gözü yaşlı. Kelimelerin burcunda nöbet tutarken bir 
ömür tüketen D. Mehmet Doğan. Türkçenin kelime bekçisi, nöbetçisi. “Ses 
bayrağımız” Türkçemizi yüksek burçlara diken D. Mehmet Doğan. Türkçenin 
sınırlarını genişleten, gönlümüzün hudutlarını Taşkent’ten Üsküp’e kadar 
genişleten D. Mehmet Doğan. “Sözüm odun gibi olsun hakikat olsun tek” 
diyen Âkif misal bir münevver ahlakının, kelimenin, sözün, dilin, milli ve 
yerli olmak kadar samimi ve makul olmanın da temsilcisi D. Mehmet Doğan 
yaşlanmış ama gözü yaşlanmış. Bazı yaşlar gençleştirir Sinan’ım. Bazı ihtiyar-
lar çocuklar kadar, milletlerinin tarihi kadar, hamiyetleri kadar gençtir. Bazı 
gözyaşları acıdan değildir çünkü Sinan’ım. Bazı gözyaşları neşenin pırlantala-
rıdır. İnancın neşesi varsa pırlantadır gözyaşı, yoksa tuzlu su, yoksa yazık.

Sinan’ım, gün ışığım. Selanik’te gece yarısı, denizin kıyısında Tagore okuyo-
rum. “Ölüm satan dalgalar, bir anne bebeğinin beşiğini sallarken söylediği gibi, 
çocuklara, manasız şarkılar söyler.” diye yazmış Tagore, “Büyüyen Ay”da. 
“Sonsuz dünyaların sahilinde çocuklar buluşurlar. Yolu olmayan gökte fırtına 
gezinir, gemiler hudutsuz sularda parçalanır, ölüm enginlerdedir ve çocuklar 
oynarlar. Sonsuz dünyaların sahilinde çocukların büyük toplantısı vardır.”Sayfa-
nın kenarına şunları yazdım sana. “Diyelim ölüm var. Olsun. Diyelim bir gün 
burada sen kalacaksın. Biz gitmiş olacağız. Babam niye yok? deme sakın. Babam 
niye yok? diyen, Allah niye yok? demiş olur. Sen, baban ve Allah daima vardır 
oğlum.”

Çünkü kalbimiz var Sinan’ım. Çünkü çocuklar var. Çünkü sen varsın. Çünkü 
“çocukların büyük toplantısı” devam ediyor. Çünkü Allah çocuk ellerinin 
küçüklüğüyle saklıyor çok büyük işlerini. Çünkü kelimeler var. Köprüler var. 
Sinan köprüler. Çünkü inanmak, yıkılmayan köprüler kurmaktır karşıya. 
Karşı yoktur. Köprüler vardır çünkü. Gelip geçmeye. Acı geçmiştir. Neşe 
gelecektir. Çocuklarına bizden selam söyle. Arkalarında güzel çocuklar bırak-
malarını, bu Sinan köprülerden akan suya hayretle, hayranlıkla, aşkla bakma-
larını söyle ve teşekkür etmelerini söyle onlara, yere, göğe sahip çıkmalarını ve 
şükretmelerini söyle, yere göğe sığmayıp gelip gönlümüze sığana.



KALBİMİZİN DİĞER YARISININ İZİNDE: KÜLTÜR KERVANI

TÜRKİYE Yazarlar Birliği 40. yılı faaliyetlerinden biri olarak 40 yazarla 
Balkanlar’a gittik. “Edirne’den Mostar’a Kültür Kervanı”olarak 7 ülke yakla-
şık 25 şehirde çok sayıda program yapıldı. Gönül coğrafyamızın sınırlarımız-
dan çok geniş olduğunu bir daha müşahede ettik. Seyahatimizin en önemli 
katkılarından biri bizden daha fazla biz olanların varlığını yeniden hissetme-
miz oldu. Bedenleri Balkanlarda olsa da kalpleri ve ruhları Türkiye’yle atan 
kardeşlerimizi görmek yükümüzün ne kadar ağır olduğunu düşünmemize 
neden oldu. 

Türkiye’den yazar, ilim adamı, şair, hikâyeci, öykücü ve sanatçı 40 güzel 
insanla Edirne’den başlayan yolculuk,işim gereği çok seyahat etmeme rağmen 
beni heyecanlandırıyordu. Daha önce çok kez gittiğim yerler olmasına rağ-
men bu sefer bir otobüs içinde çoğunu tanıdığım, bazılarını ise tanıyacağım 
bir seyahat olması heyecanımı artırıyordu. Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. 
Yılında, 40 yazarla, güzel bir tevafukla Edirne’nin 40 pencereli Selimiye 
Camiinden bir Berat kandilinde kültür kervanımız yola çıktı.Edirne’den baş-
layan kervanımız Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, 
Karadağ ve Bosna’yı içine alan yedi ülkeyi dolaştı. Tek üzüntüm ise seyahati 
yarıda kesme mecburiyetinde olmam. Edirne’den başlayan seyahatimizi 
Kosova’da nihayetlendirdim. Bu nedenle yazıda Bulgaristan, Yunanistan, 
Makedonya ve Kosova’da seyahat hattımızda yer alan yerlerle ilgili gözlemle-
rimi aktarmaya gayret edeceğim.

Seyahatimizi güzel kılan bu kadar güzel insanla birlikte olmasıydı. Ancak bazı 
isimler var ki onları zikretmem gerekir. Değerli abimiz D. Mehmet Doğan’dan 
her temasımızda, her toplantımızda, her seyahatimizde yeni şeyler öğrendiği-
miz gibi burada da her fırsatta yeni şeyler anlattı. Büyük bir çınar gibi altında 
toplanan bizlere geçtiğimiz mekanları, tarihini ve insanları anlatıyordu. 
Mehmet abinin otobüsün içinde kendi tabiriyle “sabah vaazlarından” bilme-
diğimiz birçok şeyi öğrendik. Fahri Tuna abi bu topraklara sanki 58 defa 

gelmemiş gibi heye-
canla kervan yolcuları-
na rehberlik ediyordu. 
Ak sakallarımız Ferhat 
Koç ve İbrahim Ulvi 
Yavuz ise bilgelikleriy-
le kervana renk katı-
yorlardı. Sanatçılığı 
kişiliğine sirayet etmiş 
olan Bekir Sıddık 
Soysal abimiz nezaketi 
ve cömertliğiyle iyi bir 

Tarkan Zengin
Eğitimci / Yazar / Türk Harb-İş 
Sendikası / TYB Genel Başkan 
Yardımcısı

Otobüste ülkemizin önemli öykü 
yazarlarından Cemal Şakar’la yan 

yana düştük. Arka koltukta 
komşularımız ise ünlü öykü 

yazarlarımızdan olan Necip Tosun 
ve Aykut Ertuğrul vardı. Onlar 

gezdiğimiz yerlerden sonra 
otobüse her bindiğimizde 

yazacakları yeni öyküleri 
düşünüyorlardı. Bunu söylememe 

kızarlar mı bilmiyorum ama yeni 
öykü dergileri çıkarma planları bile 

yapıyorlardı!
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yol arkadaşı olduğunu gösterdi. Otobüste ülkemizin önemli öykü yazarların-
dan Cemal Şakar’la yan yana düştük. Arka koltukta komşularımız ise ünlü 
öykü yazarlarımızdan olan Necip Tosun ve Aykut Ertuğrul vardı. Onlar gez-
diğimiz yerlerden sonra otobüse her bindiğimizde yazacakları yeni öyküleri 
düşünüyorlardı. Bunu söylememe kızarlar mı bilmiyorum ama yeni öykü 
dergileri çıkarma planları bile yapıyorlardı! Önümüzde ise mütevazılığıyla 
hemen kendini belli eden Caner Arabacı ile Şair-Yazar ve kültür çalışmalarıy-
la dikkat çeken Mahmut Bıyıklı vardı. Hemen yan koltuklarda ise akademis-
yen ve öykü yazarı Abdullah Harmancı ile Gazeteci Bünyamin Yılmaz vardı. 
Bünyamin Yılmaz ülkemizin kültür dünyasına medya yoluyla önemli hizmet-
leri sessiz sedasız nasıl yapıyorsa yolculuk boyunca aynı şekilde hizmet etmeye 
devam etti. Yolcukta oda arkadaşım olan çalışkan bir akademisyen ve nezake-
tin tecessüm etmiş hali olan Muhammed Enes Kala’yı unutmam olmazdı. 
Sadece komşuluk hukuku gereği kervanda komşularımdan bahsettim. Elbette 
sadece ismini saydıklarım değil, kervanımızın bütün yolcuları seyahatimizi 
güzelleştirdi.

Edirne’den Sonra Kırcaali…

Türkler’in yoğun yaşadığı şehirlerden olan Kırcaaliile Yunanistan’ın kuzeyin-
de olan Gümülcine, Balkan savaşlarıyla çizilen sınırlarlaikiye bölünmüş. 
İlişkiler devam etmiş ama 1945 yılında Bulgaristan’da komünistler iktidara 
gelince sınır kapılarını kapatmış. Sınırlar ancak 68 yıl sonra 2013’te açılmış. 
Bu süreçte özellikle Bulgaristan’da Türklere karşı dillerini, dinlerini, isimlerini 
yasaklayan bir zulüm dönemi yaşanmış. Kırcaali, Bulgaristan’ın Güney kıs-
mında, Doğu Rodop dağlarındaki en büyük yer.

Şehirde ilk olarak şehrin kurucusu olduğu söylenen Kırca Ali’nin kabrini 
ziyaret ediyoruz. Büyük bir mermerden yapılmış mezar kitabesinde “Kırca 
Ali”, mezar taşında ise “Kırcı Ali” yazıyor. Kitabede Kırca Ali’nin doğum 
tarihi 1371, ölüm tarihi ise 1434 olarak yazılmış. Kırcaali’nin şehri 1393 
yılında fethettiği yazıyor. Bu kitabede Bakara suresinin “Allah yolunda öldü-
rülenlere ölüdür demeyin, bilakis onlar diridirler, lakin siz anlayamazsınız” 
ayeti yazılmış.

Ayrıca kitabede aşağıdaki metin yazılı…

1393 yılında askerleriyle birlikte gelerek buraya kendi

 adına taşıyan şimdiki Kırca Ali şehrini kurmuştur. 

Yedikızlar Camii içi.
1 Mayıs 2018 Kırcaali-Bulgaristan
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Medfundur (defnedilmiş) bu toprakta Gazi Kırca Ali 

Bina eyledi ol güzel şehr-i Kırcaali

Duası şudur kullarının Ya İlahi.

Değmesin eline mundar eli.

Filibe: Osmanlı İzlerini Taşıyan Şehir… 

Filibe (Plovdiv) Bulgaristan’ın büyük şehirlerinden biri. Şehir 14. yüzyılda 
Lala Şahin Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katılmış. Daha sonra şehre 
İzmir, Aydın, Manisa, Konya ve Karaman yörelerinden Yörük Türkmenleri 
yerleştirilmiş. Şehirde halen Türk ve Pomak nüfusu varlığını devam ettiriyor. 
Osmanlı yönetiminde 500 yıldan fazla kalan Filibe, dönemin zengin Türk 
şehirlerinden biri olmuş.

Yedi tepe üzerine kurulu olduğu şehre Rahattepe’den bakma imkanı bulduk. 
Türk-Osmanlı mimarisinin izlerini rastlamak halen mümkün. O zamanlar-
dan günümüze ulaşan yapılardan en önemlileri Cuma Camii 2008’de TİKA 
tarafından restore edilmiş. İbadete açık olan caminin altında çay içmek ve 
börek yemek mümkün. Sokaklarında Türkçe konuşan insanlara rastlamak 
mümkün. Osmanlı eserlerinin bazılarının restorasyonları halen devam ediyor.

Gümülcine ve Selanik

Filibe’den Yunanistan’a geçtik. Batı Trakya Türklerinin yaşadığı Gümülcine 
ilk ziyaret yerimizdi. Müftüyü ziyaret ettikten sonra program için 1928’de 
kurulan Gümülcine Türk Gençler Birliği’ne gittik. 90 yaşında olan birlik 
kimliğimizin ve dilimizin korunması için önemli çalışmalar yapmaya devam 
ediyor.Her yerde Türkçe konuşan insanlara rastlamak mümkün. Sokaklarda 
gezerken sanki Anadolu’da gezdiğiniz hissine sahip oluyorsunuz. Kimliklerini 
korumak için yaptıkları mücadeleleri dinledik. Güçlü bir Türkiye olmasının 
kendileri üzerindeki baskıyı azalttığını söylüyorlar.

Gümülcine’den Selanik’e geçtik. Yunanistan’ın önemli şehirlerinden biri. 
Tarihte Osmanlı’nın da önem verdiği şehirlerden biri olmuş. Sultan II. 
Murad tarafından fethedilen şehir yaklaşık 500 yıl Osmanlı hakimiyetinde 
kalmış. Denize nazır “Kızıl Kule”yi incelerken hikâyesini dinliyoruz. Şehir 
fethedildikten sonra “Leon Kulesinin”yerine inşa ediliyor. 17. yüzyıldan itiba-
ren gayrı resmi olarak “Yeniçeri Kulesi” olarak anılıyor. 1826 yılında yeniçeri 
ocakları dağıtıldıktan sonraidamlık mahkûmların yerleştirildiği bir zindan 
olarak “Kanlı Kule” olarak anıldığı söyleniyor. 1883 yılında Sultan II. 
Abdülhamit, Selanik Valisi’ne Kule’ye, Ak Kale adının verilmesini emrediyor. 
Bir zamanlar 38 adet minareli cami ve 49 adet minaresiz mahalle camisinin 
olduğu şehirde, bugünkü manzaraya bakarak ne kadar caminin ve Osmanlı 
eserinin yıkıldığını düşünerek üzülüyoruz. Selanik’te son durağımız, şu anda 
müze olarak kullanılan Mustafa Kemal’in doğduğu ev. İçinde birçok orijinal 
mobilya ile kişisel eşyalar sergileniyor. 

Manastır…

Yunanistan’dan Makedonya’nın Manastır şehrine geçiyoruz. Şehir 3.Ordu’nun 
merkezi olduğundan gelişmiş. Öğle namazını şehrin kadısı İshak Çelebi tara-
fından 1508’de inşa ettirilmiş İshak Çelebi Camii’nde kılıyoruz. Müteakiben 
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II. Abdülhamit döneminde yapılmış olan saat kulesinin önünde, hemen kar-
şımızda bulunanve restorasyonu devam eden Kadı Mahmud Camii’ni seyre-
diyoruz.

Mustafa Kemal’in1896-1899 yılları arasında eğitim gördüğü Manastır Askerî 
İdadisi’ni ziyaret ediyoruz. Şimdilerde “Manastır Kültür Müzesi” olarak hiz-
metveriyor. Müzede bölgeye ait arkeolojik eserler ile Mustafa Kemal’e ait çok 
sayıda kişisel eşya ve fotoğraf bulunuyor.

Resne, Ohri, Gostivar…

Şehirde 1770 yılından beri irşad görevi yapan Hayri Hasan Tekkesi’ni ziyaret 
ettik. Tekkede vaazlar, hutbeler, sohbetler ve eğitimler Makedonca, Arnavutça 
ve Türkçe olarak üç dilde yapılıyor. Çok sayıda hafız yetiştirmişler. Tekkenin 
Şeyhi İlhan Hoca, çok güzel Türkçe konuşuyor. Çocuklar ve gençlerle bizzat 
ilgileniyor. Sohbet sırasında gençlerin müeddep tavırlarından, Tekke’nin rah-
le-i tedrisinden çok şey kazandıklarını anlıyoruz. Şehirde konuştuğumuz 
insanlar Diriliş Ertuğrul dizisinden çok etkilendiklerini söylüyorlar. Ayrıca 
“Kut’ül Amare” dizisindeki “Üsküplü Ali” bölge halkında müthiş bir tesir 
bırakmış. Konuştuğum birçok kişi bu topraklarda daha çok “Üsküplü Ali” var 
diyor. Sinema gibi sanat vasıtalarının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha 
müşahede ediyoruz.

Gostivar’da Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca ile 
görüştük ve üniversiteyi gezdik. Avrupa’da bulunan ve tüm bölümlerinde 
“Türkçe” eğitim yapan ilk ve tek üniversite olması dikkatimizi çekti.

Kalkandelen…

Kalkandelen (Tetova) şehrinde Cuma namazı için Alaca Camii’ne gittik. 
Camiye sığmayan cemaat nedeniyle namazı avluda kıldık. 1495 yılında 
Hurşide ve Mensure Hanım adlarında iki kız kardeş tarafında yaptırılan 
Caminin süslemeleri çok güzel. Dış cepheleri dörtgen şeklinde renkli kalem 
işleriyle süslenmiş. İçerde ise çok renkli, Osmanlı döneminin şehir manzara 
tasvirleri ile Mekke manzaraları işlenmiş. 

Kalkandelen’de Alaca Camii’nden sonra Harabati Baba Tekkesi’ni ziyaret 
ediyoruz. 500 yıllık geçmişi olan Tekkenin içinde dolaşmak müthiş bir rahat-
lık veriyor. Harabati Baba Tekkesi’nin bir diğer adı Server Ali Baba Dergâhı. 
Tekke, 1538 yılında Server Ali Baba tarafından kurulmuş. Tekke adını, Server 

Tekkenin Şeyhi İlhan Hoca, çok 
güzel Türkçe konuşuyor. Çocuklar ve 
gençlerle bizzat ilgileniyor. Sohbet 
sırasında gençlerin müeddep 
tavırlarından,Tekke’nin rahle-i 
tedrisinden çok şey kazandıklarını 
anlıyoruz. 
4 Mayıs 2018 Struga-Makedonya
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Ali Baba’nın ölümünden sonra yerine geçen dedelerden Harabati Baba’dan 
alıyor. Server Ali Baba, Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk eşi olan Mahidevran 
Sultan’ın ağabeyi olması nedeniyle devlet kademesinde Beylerbeyi rütbesine 
kadar yükselmiş. 1945 yılında kapatılan dergah, Yugoslavya döneminde, için-
de otel, lokanta, disko olan bir tesis olarak kullanılmış. 2001 yılında 
Makedonya savaşında çok az hasarla burası alınmış. Şu anda tekkenin güven-
liğini sağlayan Cumali, tekkeyi nasıl aldıklarını anlatıyor. Ben bir Arnavut 
olsam da Osmanlı’nın emaneti bu eseri korumaya devam edeceğim diyor. 
TİKA ile Makedonya Cumhuriyeti İslâm Dini Birliği arasında bu yıl imzala-
nan protokolle, Harabati Baba Tekkesi restore edilecek.

Yıldırım Bayezid Han Diyârı Üsküp…

Yahya Kemal’in doğduğu şehir Üsküp’teyiz.Yahya Kemal’in şiirinde söylediği 
Yıldırım Beyazıd Han diyârında, Evlad-ı Fatihân’a yâdigâr olan şehirdeyiz.
Üsküp denince akla elbette Osmanlı gelir. Şehir 1392’de fethedilmiş. Çok 
sayıda Osmanlı eseri halen tarihe meydan okuyarak ayakta duruyor. 
Makedonya Devletinin yürüttüğü 2014 projesi kapsamında şehrin her yerine 
devasa heykeller yapılmış. Nedense heykeller ve binalar Türk çarşını ve 
Osmanlı eserlerinin önünü kapatmak için yapılmış gibi duruyor. Ancak 
Osmanlı eserlerindeki estetik ile devasa binalar ve heykellerdeki zevksizlik 
hemen göze çarpıyor. Yahya Kemal’in şiirinde;

Firûze kubbelerle yalnız bizimş ehrimizdi o
 Yalnız bizimdi, çehreve rûhiyla biz’di o.

Dediği güzelim şehri Osmanlı izlerini gölgelemek için ucubelerle donatsalar-
da şehir bizdenizleri taşıyor. Sultan Murad Camii, 13 kemerli Taş Köprü, 
Yahya Paşa Camii, Mustafa Paşa Camii ve Türk Çarşısı varlığını koruyan 
eserler olarak çehreleriyle biz’i temsil ediyor. 

Meşhed-i Hüdâvendigâr’ın emaneti Kosova’da Priştine ve Prizren  eşhed-i 
Hüdevandigar I. Murad Han’ın aldığı Kosova’dayız. Çocukluğumuzda kahra-
manlığını dinlediğimiz, savaş meydanında şehid olan Murat Hüdevandigar’ın 
savaştığı meydana ve türbesine geldik. Çok kere dinlediğim fetih hikâyesi 
aklıma geldi. Meşhed-i Hüdâvendigâr 1389’da Kosova ovasına geldiğinde onu 
tozu dumana katan bir fırtına karşılıyor ve göz gözü görmüyordu. Sultan 
Murad iki rekat namaz kıldıktan sonra dua ediyordu.

Duadan sonra Kur’an-ı Kerim tilavetine başladı Sultan. Kısa sürede rüzgar 
durmuş ve gökten rahmet yağmaya başlamıştı. Toz bulutları ortadan kalkmış-
tı. Murad Han bunun üzerine askerlerine şu tarihi hitabeti yapmıştı:

“Yiğitlerim! Bugün gayret günüdür. İbrâz-i hamiyyet vakti, erlik zamanı ve 
mertlik demidir…

Bunca senedir vatan sizinle fahreder. Şimdi dahi sizden cihana yayılmış bulu-
nan şan ve şerefle dolu geçmişimizi te’yîd edecek büyük muvaffakiyetler 
bekler.

Bugün mehâbetinizle titreyen şu Kosova meydanı, bi-iznillâh muzaffer bir 
şekilde dalgalanacak olan şanlı sancağımızın Macaristan içlerine doğru gitme-
sini bundan sonra hiçbir düşman hamlesi durduramayacaktır. Bugün kazana-
cağımız şanlı bir galebe, bütün Rumeli’nde i’lâ-yı kelimetullâha sebep olacak-
tır.
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İnsanın ömrü uzun olsa da ebedî değildir. Âkıbet bitecektir. Dâim bâkî olan 
yalnız Allâh Azîmü’ş-şân’dır. İ’lâ-yı kelimetullâh ile cennete kavuşmak isteyen-
lere, işte şu meydân-ışanü celâdet duruyor.

Gâzîler! Benimle beraber Allâh sadâları ile hücûm ve savlet eyleyiniz!”

Bu etkileyici hitaptan sonra cenk yaklaşık 8 saat sürmüş ve zafer kazanılmıştı. 
Sultan Murad cenk meydanını gezerken yaralı taklidi yapan bir düşman aske-
ri tarafından şehit edilmişti. Duası kabul olmuş ve iç organları buraya defne-
dilmiştir. Priştine’den bu duygularla hüzün ve gurur bir arada ayrılırken 
Prizren’e doğru yola çıkıyoruz. Prizren kendinizi hiç yabancı olarak görmeye-
ceğiniz Bursa’ya ve Amasya’ya benzeyen bir şehir. Şehri ikiye bölen Aknehir, 
Şadırvan Meydanı, Sinan Paşa Camii, Arasta Köprüsü gibi çok sayıda 
Osmanlı eseri var. Fatih Sultan Mehmed’in 1459’da Prizren’e geldiğinde ilk 
Cuma namazını kıldığı Kırık Mescid (Namazgah) 2001’de Türkiye tarafından 
restore edilmiş. Bu ziyaretlerimize mimarisiyle dikkat çeken Halveti Tekkesi 
ile devam ediyoruz. Şehirde yaklaşık 37 Cami olduğu söyleniyor. Her yerde 
Türkçe konuşan insanlarla karşılaşmak mümkün. 

Şehir turundan sonra kültür programının yapılacağı Yunus Emre Enstitüsü’ne 
doğru yürüyoruz. Her ayrılık hüzünlüdür. Yürürken programdan sonra Tür-
kiye döneceğim aklıma gelince hüzünleniyorum. Kosova ovasında savaş mey-
danında iç organlarının defnedildiği türbesi aklıma geliyor Meşhed-i Hüde-
vandigar’ın. Sonra bedeninin defnedildiği Bursa’daki türbesi aklıma geliyor. 
Sultan Murad’ın kaderi, Balkanlarla bizim ilişkimize benziyor. Bizde ayrılır-
ken kalbimizin bir parçasını Balkanlar’da bizden olan gönüldaşlarımızın yaşa-
dıkları yere bırakıyoruz. Bedenimizle Anadolu olan vatanımıza doğru yola 
çıkıyoruz. Dilimde ise seyahat sonunda hisseyatımı anlatan Yahya Kemal’in 
şu şiiri var: 

Kalbimde bir hayâli kalıp kaybolan şehir!
Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir!
Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene,
Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene.

Meşhed-i Hüdâvendigâr. I. Murad 
Han’ın aldığı Kosova’dayız. 
Çocukluğumuzda kahramanlığını 
dinlediğimiz, savaş meydanında 
şehid olan Murad Hüdâvendigâr’ın 
savaştığı meydana ve türbesine 
geldik.                                            
5 Mayıs 2018 Sultan Murad Türbesi-
Kosova
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